


JANUS 2014 anuário de relações exteriores

© OBSERVARE – Universidade Autónoma de Lisboa

Lisboa, Junho de 2014

Director: Luís Moita

Subdirectores: Elisabete Maria Morais, Estevão de Rezende Martins,

José Subtil, Luis Tomé e Manuel Farto

Editor: Rita Duarte

Design gráfico e paginação: Bruno Filipe e Rita Romeiras

Revisão: Neograf

Biblioteca virtual: Janusonline.pt

Publicação anual

Propriedade: Cooperativa de Ensino Universitário – CRL

NIF: 501641238

Redacção: Rua de Santa Marta, 56

1169-023 Lisboa

Impressão: Europress

Morada: Rua João Saraiva, 10A

1700-249 Lisboa

Tiragem: 1.000 exemplares

Depósito legal: 000000/00

ISBN: 978-989-8191-62-5

N.o de registo do ICS: 120525

Nota: os autores dos textos adoptam diferentes acordos ortográficos.

Adriana Iop Bellintani

Alexandre Reis Rodrigues

Ana Baltazar

Ana Paula Lourenço

Anselmo Melo Dias 

António Mateus

Carlos Branco

Carlos Gaspar

Carlos Santos Pereira

Cátia Miriam Costa

Daniel Oppermann 

Daniela Nascimento 

Eduardo Viola

Eiiti Sato

Elisabete Maria Morais

Emmanuel Carneiro

Estevão Rezende Martins

Evanthia Balla

Fábio Amaro da Silveira Duval

Filipe Alfaiate

Filipe Vasconcelos Romão

Francisco Xavier de Sousa

Gonçalo Brás

Graça Ermida

Helena Carreiras

Henrique Morais

Hermínio Matos

Isabel Ferreira Nunes

José Abel Moma

José Ferreira

José Flávio Sombra Saraiva

José Subtil

Licínia Simão

Luís Moita

Luis Tomé

Luís Valença Pinto

Manuel Farto

Marcos Farias Ferreira

Maria Eduarda Canas Mendes

Mateus Kowalski

Miguel Santos Neves

Nancy Gomes

Nuno Duarte Ramos

Patrícia Daehnhardt

Paulo Carvalho Vicente

Paulo Viegas Nunes 

Pedro Silva Barata

Pedro Fonseca

Pedro de Pezarat Correia

Pedro Pinto 

Ramon Blanco 

Reginaldo Mattar Nasser

Rita Duarte

Sandro Mendonça

Sofia Santos

Teresa Almeida Cravo

Colaboraram nesta edição



Conjuntura internacional
O estado do Estado

Metamorfoses da violência
(1914-2014)

JANUS 2014



4

JANUS 2014

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Apresentação

Conjuntura internacional

A governação global e a multiplicação dos “G-s”

A transição energética: o papel das redes inteligentes de energia

Impasses na governança da mudança climática

A última oportunidade para a política das alterações climáticas 

Mandela: o construtor de pontes

Os Estados Unidos e a China: dinâmicas de uma relação competitiva

Áreas de comércio livre e comércio intrablocos

A recuperação económica na União Europeia: realidade ou ficção?

A recuperação económica na União Europeia: perspectivas

A Europa em 2014: desafios internos e instabilidades externas

As incertezas do Mercado Comum do Sul

Integração na América do Sul: o Mercosul ainda tem futuro?

YPF: o regresso de uma national oil company

Exploração petrolífera na região do Árctico: oportunidades e desafios

Dinâmica da internacionalização económica: empreendedora ou perdedora?

Iran’s nuclear deal: miracle or just a time break?

2015: tempo de rever Timor Leste 

A formação do pensamento militar no Cone Sul: Brasil, Argentina e Uruguai

O futuro do Afeganistão e o insustentável peso das incertezas 

O imbróglio sírio 

Espanha: nacionalismo(s) e economia

Ucrânia: entre jogos geopolíticos e a força das ideias

A Geórgia e a UE: Acordo de Associação como instrumento de estabilidade?

Golfo da Guiné: novo foco de pirataria marítima

O estado do Estado

Urstaat: para uma arqueologia do Estado 

Globalização: efeitos imprevisíveis sobre a soberania 

O Estado: fracasso das alternativas clássicas democráticas?

A natureza e vocação do atual Estado em África: uma breve reflexão

A erosão do Estado na África Ocidental

Os limites da hegemonia e da interdependência na África Austral

Federalismo versus centralismo: impasses no Estado?

Estados-membros e integração europeia: uma complexa relação política

Estado autonómico: unidade simbólica, divisão efectiva

Da polifonia à seletividade no discurso indigenista da esquerda boliviana

Metamorfoses da violência

Mudanças e continuidades na conceptualização da guerra 

Revolução nos assuntos militares: perversões estratégicas 

Velhas ou novas guerras, eis a questão (I)

Velhas ou novas guerras, eis a questão (II)

Sofia Santos

Pedro Fonseca

Eduardo Viola

Pedro Fonseca

António Mateus

Carlos Gaspar

Pedro Pinto 

Manuel Farto e Henrique Morais

Manuel Farto e Henrique Morais

Patrícia Daehnhardt

Nancy Gomes

José Flávio Sombra Saraiva

Filipe Vasconcelos Romão

Graça Ermida

Gonçalo Brás

Evanthia Balla

Filipe Alfaiate

Adriana Iop Bellintani

Carlos Branco

Alexandre Reis Rodrigues

Filipe Vasconcelos Romão

Licínia Simão

Pedro Silva Barata

Nuno Duarte Ramos

José Subtil

Elisabete Maria Morais

Eiiti Sato

Emmanuel Carneiro

Cátia Miriam Costa 

José Abel Moma

Estevão Rezende Martins

Paulo Carvalho Vicente

Filipe Vasconcelos Romão

Fábio Amaro da Silveira Duval

Teresa Almeida Cravo

Pedro de Pezarat Correia

Rita Duarte

Rita Duarte

7

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

82

84

86

88

Índice



5

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

Mudança nas Forças Armadas: do povo armado aos exércitos profissionais

Cultura da Paz e cultura da violência: identidade e alteridade

Metamorfoses da restrição do uso da força

A evolução do conceito de violência armada

A governação da segurança: responsabilidade de intervir e proteger

A arquitetura multilateral e a visão de “paz internacional”

Exclusão, violência e reconstrução pós-violência

Migrações internacionais, violência e direitos humanos 

Ciclos históricos e conflitos de envergadura

Despesas militares: flutuações mundiais e tendências regionais

Mercado de armamentos: continuidades e mutações 

O complexo industrial-militar

Armas nucleares: velhos problemas, novas missões

No first use nuclear e novas posturas

A violência e a promoção da paz 

Genocide: the transformation of a beast

Os “senhores da guerra” e as crianças-soldado

O crime organizado: um fenómeno em adaptação e crescimento

O regresso da pirataria e a violência sobre o indivíduo

Género e violência armada

O uso da violência nos processos de emancipação colonial 

Contraterrorismo e contrarradicalização: mitigar ou exacerbar da violência?

A influência da luta contra o “novo” terrorismo na derrota da ETA

A metamorfose da violência na América Latina e Caraíbas

Violência e contenção da violência nas sociedades africanas do presente 

A militarização do espaço urbano 

As Forças Armadas norte-americanas e as operações urbanas

A militarização do espaço

Ciberespaço, ciberviolência e o uso organizado da força

O cenário de cibersegurança depois de Snowden e consequências no Brasil

Connected Forces Initiative: inovação ou continuidade?

As empresas militares privadas: uma breve introdução 

A guerra espectáculo 

Jornalistas e militares em cenário de guerra

As informações e as operações militares

Das trincheiras aos drones: impacto das inovações tecnológicas

Colaboradores

Luís Valença Pinto

Isabel Ferreira Nunes

Mateus Kowalski

Francisco Xavier de Sousa

Marcos Farias Ferreira

Sofia Santos

Daniela Nascimento 

Miguel Santos Neves

Luís Moita

Luis Tomé

Luis Tomé

Sandro Mendonça

Luis Tomé

Luis Tomé

Luís Valença Pinto

Evanthia Balla

Ana Paula Lourenço

Maria Eduarda Canas Mendes

Luís Valença Pinto

Helena Carreiras

Luís Valença Pinto

Hermínio Matos

Filipe Vasconcelos Romão

Nancy Gomes

Luís Valença Pinto

Reginaldo Mattar Nasser

Reginaldo Mattar Nasser

Ana Baltazar

Paulo Viegas Nunes 

Daniel Oppermann

José Ferreira

Ramon Blanco 

Carlos Santos Pereira

Carlos Santos Pereira

Anselmo Melo Dias 

Francisco Xavier de Sousa

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

164





7

Pela primeira vez, o anuário JANUS tem uma edição 
internacional. Este anuário tem saído com um ritmo regular 
desde 1996 (no final desse ano via a luz do dia o JANUS 97), 
como uma publicação da responsabilidade do Observatório 
de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. 
Durante largos anos, resultou de uma proveitosa parceria 
com o mais prestigiado jornal diário português surgido no 
início da década 1990, o jornal PÚBLICO. Feito no seu 
essencial por universitários que trabalhavam na área das 
relações internacionais, mas também por alguns jornalistas 
especializados, o anuário JANUS sempre pretendeu atingir 
um objectivo bem claro: proporcionar uma informação de 
grande rigor a um público relativamente vasto, visando a 
síntese entre trabalho científico e difusão alargada, na área 
das relações internacionais.

Entretanto, algumas alterações foram ocorrendo. Em 
2013 terminou a co-edição com o jornal PÚBLICO e o 
anuário JANUS foi apenas editado pela EDIUAL (editora 
universitária da UAL), sem com isso prejudicar a sua 
distribuição nos próprios circuitos comerciais. Por sua vez, 
o Observatório de Relações Exteriores foi profundamente 
remodelado, adoptou a designação internacional abreviada 
de OBSERVARE e constitui-se como unidade de investigação 
científica, criando inclusivamente uma nova publicação, 
JANUS.NET, e-journal of International Relations, uma 
revista electrónica semestral com revisão por pares e 
internacionalmente indexada como publicação de alto nível 
científico. De algum modo, pode dizer-se que o anuário 
JANUS é feito por especialistas para não-especialistas e a 
JANUS.NET é feita por especialistas para especialistas.

Ao longo deste percurso, a progressiva internacionalização 
foi ganhando consistência. A própria área de trabalho – 
as relações internacionais – propicia a multiplicação dos 
contactos além-fronteiras. E um dos frutos desse processo 
é justamente o desta primeira edição internacional do 
anuário JANUS. O OBSERVARE acordou com outras 
duas entidades a co-edição do anuário, já a partir do 
JANUS 2014. O Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília é um dos mais reputados centros 
de investigação neste domínio, no âmbito latino-americano 
e mesmo para além dele, e honrou o JANUS associando- 
-se a ele, designando um subdirector na pessoa do notável 
investigador que é o Professor Estevão Rezende Martins 
e contribuindo com diversos estudos aqui publicados. 
De igual modo, o Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Relações Internacionais de Luanda é uma instituição 
que, embora recente, tem hoje méritos reconhecidos no 
panorama universitário angolano e especiais relações de 
trabalho com a UAL, e designou também como subdirectora 
a responsável pelos cursos de Relações Internacionais, a 
Dr.ª Elisabete Morais, fazendo-nos chegar sugestões para a 
concepção do anuário e um certo número de artigos.

Esta primeira edição internacional do JANUS vem assim 
a público por ocasião do II Congresso Internacional 
do OBSERVARE (2-3 de Julho de 2014), cujo tema é 
justamente “Guerra Mundial e Relações Internacionais 
(100 anos depois de 1914) ”. Um dos assuntos dominantes 
do mesmo Congresso é o estudo das transições operadas 
no uso da violência armada ao longo dos últimos 100 anos. 
Numerosas comunicações científicas reportam-se a essa 
matéria, complementando os primeiros resultados de um 
prolongado projecto de investigação do OBSERVARE, que 
tem reunido especialistas portugueses e estrangeiros e que 
adoptou a sugestiva designação de “Metamorfoses da 
Violência”. Tal designação á agora aproveitada para título 
do principal capítulo do presente anuário, preenchido por 
uma boa parte desses estudos preliminares. Como se pode 
ver nas dezenas de artigos que dão conteúdo a esse capítulo, 
trata-se de analisar as alterações por que passou a guerra 
neste último século, com a passagem da guerra industrial à 
guerra informacional (“das trincheiras aos drones”), com a 
multiplicação dos actores dos conflitos armados para além 
dos Estados soberanos, com as modificações na geografia 
dos conflitos, com as interrogações acerca da eficácia 
histórica do uso da violência para a obtenção de fins 
políticos. Trata-se de um trabalho destinado a prosseguir, 
aliás no seguimento de um tema com tradição na formação 
pós-graduada da UAL: os estudos da paz e da guerra.

Como habitualmente, o índice do anuário inclui dois outros 
capítulos.

O primeiro, com uma temática intencionalmente dispersa, 
analisa aspectos da conjuntura internacional: aborda 
algumas questões de natureza genérica, tais como a 
governação global ou as alterações climáticas, mas também 
estudos particularizados referentes a zonas problemáticas, 
umas de âmbito continental (União Europeia, Mercosul…), 
outras de carácter nacional, desde a Ucrânia até Timor 
Leste, da Síria à Espanha, do Afeganistão à Geórgia. Neste 
contexto cabe a memória de um homem que marcou 
decisivamente as últimas décadas: Nelson Mandela.
O segundo capítulo, por sua vez, condensa reflexões de 
diversa índole em torno de um tema crítico de actualidade: 
o estado do Estado, ou seja, a análise desse actor por 
excelência do relacionamento internacional que é o Estado 
na actual fase da história, quando muitos anunciam a sua 
crise porventura irreversível, enquanto outros constatam o 
reforço do seu papel na cena mundial. Sem pretensões de 
estudo sistemático, anotam-se aspectos interessantes de 
um debate em aberto, aqui focado em certas regiões, como 
sejam o espaço europeu e os continentes africano e latino-
-americano.

Luís Moita

Apresentação
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A gestão coletivA de desafios e ameaças co-
muns no plano internacional na ausência de um 
governo mundial, centralizado, com funções 
equiparáveis às de um governo estatal, decorre 
da perceção de que os inúmeros problemas glo-
bais, consequência da globalização com a intensi-
ficação das relações transnacionais, requerem 
soluções globais. 
No incompleto puzzle da governação global, pa-
ralelamente ao multilateralismo institucionaliza-
do, têm surgido “peças de governação”1 global de 
natureza informal, entre as quais os denomina-
dos “g-s”. estes fóruns informais constituídos 
por estados de relevo a nível político e/ou econó-
mico no sistema internacional inserem-se num 
fenómeno mais amplo qualificado de “minilatera-
lismo” ou “club governance”. entre elogios e crí-
ticas, os “g-s” têm sido, desde a década de seten-
ta do século XX, um ator incontornável nos 
esforços coletivos para identificar, compreender, 
gerir e resolver assuntos prementes na agenda 
internacional.

A evolução dos “G-s”

A emergência destes “grupos de estados” pren-
de-se, por um lado, com a necessidade de coor-
denar uma ação conjunta, dado o fracasso ou as 
dificuldades demonstradas por parte das institui-
ções formais multilaterais em solucionar crises na 
governação económica global e, por outro, com  
a tentativa de refletir novas realidades político-
económicas do sistema internacional, de envol-
ver atores relevantes no processo de debate e de 
tomada de decisão, facto que se tem revelado de 
difícil implementação na arquitetura multilateral. 
A fim de fazer face ao colapso do sistema de Bret-
ton Woods e à primeira crise petrolífera (1973)  
e subsequente recessão económica, foi criado  
o atual “g-7”, cujas origens remontam ao grupo 
constituído pela França, Japão, República Federal 
da Alemanha, Reino Unido e estados Unidos da 
América (eUA) (“g-5”) em 1973. impulsionado 
pelo presidente francês valéry giscard d’estaing 
e o chanceler alemão Helmut schmidt, este gru-
po de estados, juntamente com a itália (“g-6”), 
passou a reunir-se ao nível dos chefes de estado  
e de governo na cimeira de Rambouillet em 
1975. Um ano mais tarde, o canadá juntou-se  
a este grupo, finalizando a formação do “g-7”.
com o fim da guerra Fria, a Rússia começou  
a participar de modo informal e, em 1998, na 
conferência de Birmingham, tornou-se formal-
mente membro, estabelecendo o “g-8” (este gru-
po representa 2/3 do comércio mundial, 50% do 
PiB mundial e 12% da população mundial). este 
fórum concentrou-se, inicialmente, nas áreas da 
economia e da política externa e de segurança.
em 1999, na sequência das crises financeiras na 

Ásia e América latina, reuniram-se, pela primeira 
vez, os ministros das Finanças e os presidentes 
dos bancos centrais dos principais 19 estados in-
dustrializados e em vias de desenvolvimento  
e representantes da União europeia. A promoção 
da estabilidade financeira global com base na co-
operação e a reforma das principais instituições 
financeiras internacionais eram as suas priorida-
des. Na sequência da crise económica e financei-
ra que teve início com o colapso do mercado 
imobiliário nos eUA em 2007 – agravada pela 
consequente falência do Banco Lehman Brothers 
em 2008 − foi estabelecido o g-20 (cimeira de 
Washington, 2008). 
As particularidades destes fóruns, como a inexis-
tência de um tratado constitutivo, de uma estru-
tura organizacional permanente e de métodos de 
funcionamento, permitem, em grande medida, 
uma flexibilidade, consideravel patente em dife-
rentes procedimentos. 

o facto de a agenda da cimeira anual de cada  
“g-”, ao nível dos chefes de estado e de governo 
(reuniões de cúpula), ser determinada pelo esta-
do que a preside, com base num processo de ro-
tatividade2, tem possibilitado abordar assuntos 
relevantes para além das temáticas iniciais. 
com o intuito de ultrapassar as críticas à legitimi-
dade, assistiu-se ao envolvimento de estados não-
membros, da sociedade civil e de instituições 
formais multilaterais (“outreach”), prática que 
teve início com o g-7 e que se verifica no g-20. 
Neste contexto, o processo evolutivo do g-8  
é visivelmente marcado por uma cooperação se-

mi-institucionalizada, iniciada em 2002 com  
o diálogo com determinados estados africanos  
e a União Africana (“Africa outreach”). em 2007, 
foi criado o processo de Heiligendamm, que es-
tabeleceu a cooperação com o Brasil, a china,  
a Índia, o México e a África do sul (“outreach 
Five” ou “g8+5”). Na cimeira de l’Aquila, em 
2009, as reuniões sobre assuntos climáticos  
e energéticos passaram a ocorrer também no for-
mato “g8+5” e a englobar a União europeia, 
coreia do sul, indonésia, Austrália e Dinamarca 
(“Major Economies Forum”). 

O G-20 na crise económica e financeira

Ao contrário do multilateralismo institucionaliza-
do, que se revelou incapaz de responder de for-
ma coordenada à grave crise, com efeito de con-
tágio, que paralisou os mercados e fluxos de 
investimento globais, o g-20 desempenhou um 
papel imediato e muito significativo na coordena-
ção de esforços para o seu combate e estabiliza-
ção da economia.
o empenho dos estados ficou patente no comu-
nicado final da cimeira de Washington, em 2008, 
ao se comprometerem a atuar em conjunto para 
revitalizar o crescimento global e alcançar as re-
formas requeridas nos sistemas financeiros glo-
bais. Neste sentido, o g-20 seria o fórum central 
para a cooperação económica global com vista  
a revitalizar a economia mundial e prevenir a re-
cessão global (comunicado final da cimeira de 
Pittsburgh, 2009). 
este grupo aprovou várias medidas importantes, 
das quais se destacam: pacotes de estímulo à eco-
nomia; promoção da reforma da regulação finan-
ceira, que incluiu o apoio aos sistemas nacionais 
bancários (garantias bancárias), adoção do “Acor-
do de Basileia iii” – conjunto de recomendações 
de reforma da regulamentação bancária −, pro-
posto pelo comité de supervisão Bancária de 
Basileia; promoção da reforma e do crescente fi-
nanciamento das instituições financeiras interna-
cionais, como o Fundo Monetário internacional; 
financiamento do comércio em estados em vias 
de desenvolvimento e com baixos rendimentos  
e medidas contra o protecionismo, facto que se 
tinha verificado antes da crise. os esforços con-
centraram-se na gestão da crise grega e do euro 
em geral e na reforma do sistema monetário in-
ternacional. os estados abordaram, também, as-
suntos macroeconómicos que afetavam o cresci-
mento a longo prazo e provocavam desequilíbrios 
globais. 
Além disso, o g-20 criou dois mecanismos impor-
tantes: o Framework for Strong Sustainable and 
Balanced Growth, com a função de identificar os 
potenciais riscos à economia global e estabelecer 
diretrizes políticas e o Mutual Assessment Pro-

1.1 • Conjuntura internacional

A governação global e a multiplicação dos “G-s” Sofia Santos

[...] os “G-s” têm sido, desde  
a década de [1970], um ator 
incontornável nos esforços 
coletivos para identificar, 
compreender, gerir e resolver 
assuntos prementes na agenda 
internacional.

Uma governação global a dois?

Um futuro “G-2”, um grupo constituído pelos 
EUA e pela China, não se afigura provável por 
razões que se prendem com a sua carga simbó-
lica e respetivas ambições no sistema interna-
cional − sobretudo a recusa chinesa de assumir 
futuramente uma postura hegemónica e de 
codomínio − e significativas divergências em 
questões regionais e globais.
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cess (MAP), processo de consulta multilateral 
com a função de monitorizar e auxiliar na imple-
mentação dos compromissos assumidos e de ana-
lisar o impacto das políticas económicas nacio-
nais nos desequilíbrios globais. com base neste 
processo, as políticas económicas dos estados do 
g-20 são avaliadas em termos da sua consistência 
com os objetivos determinados pelo primeiro,  
o seu impacto em outros estados e a necessidade 
de fomentarem reformas adicionais.3

Que futuro?

esta questão gera duas reações opostas. enquan-
to alguns analistas consideram que os “g-s” cons-
tituem uma importante tendência que irá persis-
tir no sistema internacional, um instrumento 
multilateral eficaz que permite abordar assuntos 
de diferentes áreas da governação, outros tecem 
fortes críticas, prenunciando um movimento con-
trário. similarmente ao que se verifica com as es-
truturas formais multilaterais, analistas e esta-
dos apontam críticas à sua legitimidade, 
credibilidade e eficácia, por exemplo, devido  

à sua pequena dimensão – alegam que simboli-
zam o poder dos estados mais poderosos e mi-
nam a confiança dos estados mais fracos e, no 
caso do g-20, como fórum mais alargado, a sua 
coesão interna é, por vezes, posta em causa −, à 
reduzida implementação das medidas, à ausência 
de processos regulatórios e à natureza política 
das decisões. 
Dado que o g-20 reflete as alterações no equilí-
brio de poder no sistema internacional (repre-
senta 80% do comércio mundial, 90% do PiB 
mundial e 2/3 da população global), pode-se con-
siderar que este fórum otimiza a correlação re-
presentatividade-eficiência, sustentada por uma 
votação com base no princípio de consenso. 
Acresce, aqui, o facto de, sem esquecer a necessi-
dade de envolver estados com um peso económi-
co mais reduzido, as perspetivas de evolução 
para 2030 e 2050 permitirem constatar que os 
estados participantes, na sua maioria, permane-
cem as principais potências económicas (ver “As 
20 maiores economias do mundo em 2011, 2030 
e 2050”). 

Do mesmo modo, o alargamento do debate a inú-
meros assuntos transnacionais permite inferir 
que o g-20 será um ator muito relevante de coor-
denação política, impulsionando o debate, redu-
zindo a fragmentação do sistema de governação 
global e tentando responder a lacunas na gover-
nação global – uma vez que ainda existem domí-
nios sem ou com reduzida regulação, problemas 
emergentes e questões sobre a forma de os solu-
cionar. isto não deve ser interpretado como sinó-
nimo, contudo, de uma substituição do g-8, mas, 
tal como se verificou durante a crise económica 
e financeira, este fórum poderá ser utilizado para 
troca de opiniões informais e, em geral deter fun-
ções de “pioneering” e “pathfinder”, − caraterís-
ticas do g-8 enfatizadas por Ulrich schneckener4, 
mas que devem ser tidas em consideração na re-
lação com o g-20 − no sentido de o encorajar  
a seguir a sua orientação ou a debater objetivos  
e soluções identificados por este. Neste contexto, 
importa salientar que estes fóruns não deverão, 
na verdade nem poderão, substituir as institui-
ções formais multilaterais, sobretudo as Nações 
Unidas, cuja Assembleia geral é composta por 
193 estados-membros, mas atuar em comple-
mentaridade, impulsionando medidas e refor-
mas. De notar, igualmente, que a implementação 
da reforma da arquitetura financeira e da regula-
ção dos mercados financeiros −  questões que 
subsistem e que serão abordadas na cimeira  
de Brisbane em 20145 − depende não só do al-
cance de consenso entre estados participantes, 
mas também da execução por parte das ditas ins-
tituições.
Por fim, pode-se dizer que se verifica uma tendên-
cia para um “g-x World”, como argumenta stewart 
M. Patrick.6 A perspetiva de um mundo sem lide-
rança eficaz e consistente, em que nenhuma po-
tência, ou grupo de potências, está disposta  
a preencher esse “vácuo” na política internacio-
nal, um “g-Zero World” que teve início em 2008, 
defendido por ian Bremmer7, ou o cenário de os 
“g-s” “serem quase uma memória distante” em 
2023 por incapacidade de resolver importantes 
desafios globais e indisponibilidade dos estados 
de cooperar8, afiguram-se infundados e demasia-
do pessimistas. n

Notas

1 KArns, Margaret P. e MinGst, Karen A. — International Orga-
nizations: The Politics and Processes of Global Governance. 
London: Lynne rienner Publishers, 2010.

2 Ao longo do ano, têm lugar reuniões preparatórias de represen-
tantes dos chefes de Estado e de Governo (“sherpas” e “sub-
sherpas”), podendo igualmente ocorrer reuniões ministeriais. 

3 Ver, mais detalhadamente, Katharina Gnath, stormy-Annika 
Mildner e Claudia schmucker, G20, IMF and WTO in Turbulent 
Times, Berlin: stiftung Wissenschaft und Politik, 2012.

4 sChnECKEnEr, Ulrich — The Opportunities and Limits of 
Global Governance by Clubs. Berlin: stiftung Wissenschaft 
und Politik, 2009, p. 2.

5 G-20, Australia 2014.
6 PAtriCK, stewart M. — The Group of Eight Summit: One Pillar 

of Today’s G-x World. Council of Foreign relations, 2013.
7 BrEMMEr, ian — Every Nation for Itself: Winners and Losers 

in a G-Zero World. London: Penguin Books, 2012.
8 European Union Institute for Security Studies e US National 

Intelligence Council, Global Governance 2025: At a Critical 
Juncture. Paris, 2010, p. 32.

2011 2030 2050

Ranking Estado Ranking Estado Ranking Estado

1 EUA 15,904 1 China 30,634 1 China 53,856

2 China 11,347 2 EUA 23,376 2 EUA 37,998

3 Índia 4,531 3 Índia 13,716 3 Índia 34,704

4 Japão 4,381 4 Japão 5,842 4 Brasil 8,825

5 Alemanha 3,221 5 Rússia 5,308 5 Japão 8,065

6 Rússia 3,031 6 Brasil 4,685 6 Rússia 8,013

7 Brasil 2,305 7 Alemanha 4,118 7 México 7,409

8 França 2,303 8 México 3,662 8 Indonésia 6,346

9 Reino Unido 2,287 9 Reino Unido 3,499 9 Alemanha 5,822

10 Itália 1,979 10 França 3,427 10 França 5,714

11 México 1,761 11 Indonésia 2,912 11 Reino Unido 5,598

12 Espanha 1,512 12 Turquia 2,760 12 Turquia 5,032

13 Coreia do Sul 1,504 13 Itália 2,629 13 Nigéria 3,964

14 Canadá 1,398 14 Coreia do Sul 2,454 14 Itália 3,867

15 Turquia 1,243 15 Espanha 2,327 15 Espanha 3,612

16 Indonésia 1,131 16 Canadá 2,148 16 Canadá 3,549

17 Austrália 893 17 Arábia Saudita 1,582 17 Coreia do Sul 3,545

18 Polónia 813 18 Austrália 1,535 18 Arábia Saudita 3,090

19 Argentina 720 19 Polónia 1,415 19 Vietname 2,715

20 Arábia Saudita 686 20 Argentina 1,407 20 Argentina 2,620

as 20 maiores economias do mundo em 2011, 2030 e 2050 (Pib medido em paridades de poder de compra, 
mil milhões de dólares americanos Us$). Fonte: World in 2050, PricewaterhouseCoopers (Janeiro 2013), adaptação da autora.

G-7 G-8 G-20

Estados
Alemanha, Canadá, EUA, 
França, Itália, Japão, 
Reino Unido

Alemanha, Canadá, EUA, França, 
Itália, Japão, Reino Unido  
e Rússia

Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, 
Japão, Reino Unido, Rússia, África do 
Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, 
Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, 
Indonésia, México e Turquia

Instituições
Multilaterias1

União Europeia
(membro desde 1981-“nono membro”)

União Europeia
(membro)

ONU, FMI, Banco 
Mundial, OIT, 
OCDE, OMC, 
CEF, ASEAN, UA, 
NEPAD

ONU, FMI, Banco Mundial

ONU, FMI, Banco Mundial, OMS, 
OMC, UA, AIEA, UNESCO, FAO, 
OIT, OCDE, PAM, FIDA, CEI

Principais temas
Política monetária e cambial 
Economia mundial
Assuntos securitários

Economia mundial e comércio
Política externa e de segurança
Política de desenvolvimento  
e segurança alimentar
Clima e energia

Crescimento da economia mundial, 
Comércio e emprego
Regulação do mercado financeiro
Instituições financeiras internacionais
Política de desenvolvimento
Energia e clima
Combate à corrupção

Participantes e principais temas dos “g-s”.
1 Lista exemplificativa (participação a convite do Estado anfitrião da Cimeira). Fonte: compilação da autora.
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Uma transição energética representa 
uma mudança gradual na composição e estrutura 
do sistema energético. os modelos explicativos 
das transições energéticas do passado enfatizam a 
importância das inovações tecnológicas que per-
mitiram à Humanidade construir sistemas com 
capacidade para produzir e utilizar mais energia 
associados a combustíveis mais fáceis de transpor-
tar e armazenar. apenas com a transição para fon-
tes não renováveis foi possível ultrapassar a escas-
sez de energia que caracterizou a evolução da 
nossa espécie. considerando o crescimento expo-
nencial do consumo de energia desde 1800 pro-
porcionado pelos combustíveis fósseis (carvão; 
petróleo e gás natural), o sistema energético 
construído a partir da revolução industrial é uma 
descontinuidade na história da Humanidade: um 
sistema baseado em recursos renováveis, com 
capacidade para produzir pouca energia, foi subs-
tituído por outro assente em recursos não renová-
veis e com capacidade para gerar grandes quanti-
dades de energia e proporcionar patamares de 
desenvolvimento e bem-estar sem paralelo.

As promessas ainda não cumpridas
de uma nova transição energética

a emergência da opep, a utilização do petróleo 
como arma política em 1973 e o choque petrolífe-
ro de 1979 criaram uma perturbação sem prece-
dente no sistema energético mundial e evidencia-
ram a vulnerabilidade dos países industrializados 
crescentemente dependentes das importações 
de petróleo dos países da opep e dos produtores 
do médio oriente.
o embargo petrolífero de 1973 afetou todas as 
economias dos países mais desenvolvidos, tra-
zendo recessão económica, inflação e desem-
prego. naquele contexto, a segurança energé-
tica afirmou-se como prioridade dos países 
industrializados que constituíram a agência 
internacional de energia (aie) com vista a criar 
mecanismos de resposta coletiva para lidar 
com as ameaças ao sistema energético global. 
De forma a enfrentar uma nova interrupção no 
abastecimento, constituem-se reservas estraté-
gicas de crude e um sistema de partilha de pe-
tróleo. a conceção, coordenação e avaliação 
das políticas energéticas foi também uma das 
áreas de atuação da aie. entre os objetivos de-
clarados, destacam-se a diversificação geográfi-
ca da produção e importação de petróleo para 
reduzir o peso dos países da opep e do médio 
oriente, a redução da dependência das impor-
tações de petróleo, o incremento da eficiência 
e poupança energéticas, a promoção de um 
mercado global e interdependente de petró-
leo, assim como o desenvolvimento de fontes 
de energia alternativas.

passados mais de quarenta anos desde 1973, são 
visíveis vários sucessos desta estratégia: (1) as re-
servas estratégicas foram constituídas e utilizadas 
em três ocasiões; (2) o mercado global de petró-
leo tem acentuado a interdependência entre pro-
dutores e consumidores; (3) o crescimento do 
peso relativo dos países do médio oriente na pro-
dução mundial de petróleo foi interrompido (em 
1974 detinham mais de 37% da produção mun-
dial, peso que desde 1980 não voltaram a atingir 
e, em 2012, era de 30%); (4) o total de crude pro-
duzido pelos países da ocDe entre 1980 e 2012 
é superior àquele que proveio das explorações 
do médio oriente; (5) verificaram-se importantes 
ganhos de eficiência e reduziu-se a intensidade 
energética.
as fontes alternativas de energia foram considera-
das essenciais pela aie para atenuar a dependên-
cia das importações de petróleo. na época, o in-
vestimento nos recursos energéticos endógenos 
(petróleo, carvão, gás natural, hídrica e nuclear) 
foi considerado essencial, não sendo ainda visível 
uma relevante preocupação para uma transição 
energética através das energias renováveis. toda-
via, a partir da década de 1990, o crescimento e 
volatilidade do preço do crude, a concentração 
das reservas de hidrocarbonetos em áreas politi-
camente instáveis, a vulnerabilidade das infraes-
truturas energéticas, a necessidade de avultados 
investimentos para garantir o crescimento futuro 
da produção de hidrocarbonetos, a diminuição 
das reservas de petróleo convencional, assim 
como o crescimento das emissões de gases com 
efeito estufa para a atmosfera devido à queima de 
combustíveis fósseis que estão a provocar as alte-
rações climáticas, são fatores que contribuíram 
para um crescente reconhecimento de que se 
construiu um sistema energético vulnerável, de-
sequilibrado e insustentável. assim, a promoção 
de uma transição energética que diminua o con-
sumo de recursos fósseis e os substitua por fon-
tes de energia livres de emissões, em especial re-
nováveis, ganhou importância, sem contudo se 
verificar ainda uma mudança relevante nos pa-
drões energéticos globais (ver “Breve fotografia 
do sistema energético mundial”). 

Os desafios de uma transição
energética na atualidade

Uma transição energética para fontes renováveis 
de energia que retire predominância aos combus-
tíveis fósseis é complexa, dispendiosa e levará 
várias décadas a concretizar. as transições energé-
ticas medem-se em décadas e não em anos, além 
de que uma transição na atualidade é muito mais 
difícil do que no passado. tal realidade deve-se à 
escala da mudança que é agora muito maior, ao 
facto de o desenvolvimento tecnológico e imple-

mentação de novas soluções em grande escala 
levar tempo, bem como a transformação dos há-
bitos de consumo e a aceitação social de novas 
soluções serem tarefas imensas. além disso, a Hu-
manidade não é apenas dependente dos combus-
tíveis fósseis, mas também da infraestrutura mul-
timilionária que os suporta, construída com 
investimentos colossais.
para mudar um sistema energético é necessário 
existirem melhores alternativas ou surgirem 
constrangimentos ao seu desenvolvimento. a 
transição energética para os combustíveis fósseis 
resultou não apenas de constrangimentos, como 
as limitações e progressivo esgotamento da bio-
massa (desflorestação), mas sobretudo da quali-
dade dos combustíveis fósseis que são fontes de 
energia fabulosas (utilidade, flexibilidade, versati-
lidade e densidade energética). assim, a Humani-
dade investiu fortemente num sistema cujas qua-
lidades são hoje evidentes e dificilmente 
igualáveis pelas alternativas disponíveis, pelo que 
é de reconhecer que não têm existido incentivos 
ou constrangimentos decisivos que acelerem a 
mudança.

Uma transição energética nas próximas décadas 
que reduza a importância dos combustíveis fós-
seis depende fortemente do desenvolvimento 
da mobilidade elétrica (transportes) e de uma 
elevada penetração das energias renováveis na 
produção de eletricidade (num contexto de for-
tes restrições à energia nuclear). todavia, esta 
transformação exige inovações tecnológicas 
substanciais e a exploração significativa de to-
dos os recursos renováveis disponíveis. a bio-
massa é um recurso energético fundamental ao 
longo da história da Humanidade, mas foi fre-
quentemente explorada de forma não renová-
vel, pelo que a sua utilização é limitada pela 
disponibilidade e pelos severos impactos nos 
ecossistemas da desflorestação. a energia hídri-
ca é, a par da biomassa, a mais explorada de to-
das as fontes renováveis e, mesmo consideran-
do o seu potencial de expansão, ela não terá 
capacidade para produzir toda a eletricidade de 
que necessitamos. Quanto à energia geotérmica 

1.2 • Conjuntura internacional

A transição energética: o papel das redes inteligentes  
de energia Pedro Fonseca

As redes inteligentes de energia 
[permitem] um funcionamento 
seguro, mais eficiente e 
descentralizado do sistema 
elétrico.
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e das ondas, apesar do elevado potencial, en-
frentam ainda substanciais constrangimentos 
tecnológicos e económicos que continuam a tra-
var a sua exploração em larga escala. a energia 
solar e eólica demonstram já hoje uma elevada 
maturidade tecnológica e competitividade  
económica, condições essenciais para a sua ex-
pansão, mas dependem de fatores como a mete-
orologia, que aumenta o risco de a sua disponi-
bilidade não se adequar aos ciclos/picos de 
consumo.
Uma crescente penetração das energias renováveis, 
em particular da eólica e solar, representa um desa-
fio colossal para o sistema elétrico e para a seguran-
ça dos abastecimentos por duas razões principais: 
(1) são menos estáveis do que os combustíveis fós-
seis e nuclear, já que a sua produção tem flutuações 
importantes (variações diárias, sazonais e geográfi-
cas); (2) com a descentralização da sua produção 
(crescimento do número de produtores dispersos 
geograficamente), as redes de transmissão e distri-
buição elétricas têm de ser bidirecionais (satisfazer 
o consumo e receber/distribuir a produção). além 
disso, a transição para a mobilidade elétrica pro-
vocará um crescimento importante do consumo 
de eletricidade, exigindo o reforço, modernização 
e expansão das infraestruturas elétricas que terão 
de ser altamente eficientes.

Um admirável mundo novo:
as redes inteligentes de energia

Face aos desafios identificados, a par do desen-
volvimento de novos e mais potentes sistemas de 
armazenamento de energia (por exemplo, basea-
dos no hidrogénio) e da necessidade de garantir 
elevados ganhos de eficiência, as redes inteligen-
tes de energia desempenharão um papel central 
e prometem transformações radicais. apesar de 
persistirem importantes indefinições em torno 
dos seus contornos e financiamento, as redes 
inteligentes de energia referem-se à utilização 
das tecnologias de informação pelos sistemas de 
produção, transmissão, distribuição e consumo 
de eletricidade, permitindo um funcionamento 
seguro, mais eficiente e descentralizado do siste-
ma elétrico. 

tradicionalmente, a eletricidade é produzida em 
grandes centrais e consumida de forma passiva. 
no essencial, a produção de eletricidade acompa-
nha os ritmos do consumo e o sistema utiliza 
apenas modestamente as modernas tecnologias 
de informação. as redes inteligentes de energia 
representam uma revolução face a este paradig-
ma, já que a gestão do consumo assume-se como 
essencial. assim, em vez de os níveis de produção 
serem predominantemente ditados pelo consu-
mo, as redes inteligentes tenderão a proporcio-
nar um ajustamento permanente do consumo à 
eletricidade disponível em cada momento, po-
dendo levar ao adiamento ou antecipação do 
consumo (automático ou planeado). para que tal 
seja possível e se mantenha a estabilidade do sis-
tema, é necessário monitorizar permanentemen-
te os níveis de consumo e produção em toda a 
rede através de sensores, de contadores inteli-
gentes e do recurso à banda larga para a transmis-
são de dados. assim, a informação, a flexibilida-
de, a coordenação e o ajustamento permanente 
são aspetos vitais.
a título de exemplo, repare-se que a massificação 
de contadores inteligentes no sistema de distri-
buição e nos locais de consumo permitirá aos 
consumidores conhecer melhor os seus padrões 
de consumo e incitar à sua redução. além disso, 
na medida em que os níveis de produção e con-
sumo variam ao longo do dia e época do ano, 
com a informação permanente dos seus níveis, 
bem como com um conhecimento fiável da evo-
lução da meteorologia, será possível introduzir 
um preço da eletricidade dinâmico e variável, 
permitindo aos consumidores escolher consumir 
eletricidade quando o preço for menor (normal-
mente em momentos fora do pico do consumo 
ou quando a produção de energias renováveis for 
elevada).
os próprios dispositivos que utilizam energia elé-
trica, como por exemplo os carros elétricos, ele-
trodomésticos e maquinaria industrial, deverão 
tornar-se “inteligentes” e, comunicando com a 
rede, ter a capacidade de automaticamente esco-
lher os melhores momentos para o consumo de 
eletricidade de acordo com o preço e produção. 

adicionalmente, o desenvolvimento de carros 
elétricos com baterias de maior capacidade pode 
transformá-los num armazenamento de eletrici-
dade que, quando parados, pode ser reenviada 
para a rede em caso de necessidade. consequen-
temente, os consumidores desempenharão um 
papel central, pelo que a aceitação social, a confi-
dencialidade do sistema, a transformação dos 
hábitos de consumo e um comportamento próac-
tivo serão fatores críticos para o seu sucesso. 
as redes inteligentes de energia, apesar da sua 
complexidade, são um dos aspetos centrais de 
uma visão de futuro na qual a eletricidade se torna 
ainda mais importante e a sua produção será des-
centralizada e crescentemente a partir de fontes 
renováveis. Desta forma, o consumo de eletricida-
de irá crescer e exigirá um desenvolvimento e re-
forço das energias renováveis, uma modernização 
e expansão de infraestruturas de transmissão e 
distribuição elétrica, bem como uma comunica-
ção permanente com a rede através de sensores, 
contadores e dispositivos inteligentes. como se 
percebe, a concretização desta visão de futuro exi-
ge investimentos colossais nas próximas décadas, 
sendo que, em 2012, foram apenas investidos 
13,9 mil milhões de dólares na área das redes in-
teligentes (sobretudo pelos eUa, china e Ue). 
neste processo, face ao caminho a percorrer, esta-
mos ainda a dar os primeiros passos. n

Nota

Os dados estatísticos e valores utilizados ao longo do texto fo-
ram publicados pelo Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.
eu), pela U.S. Energy Information Administration (http://
www.eia.gov/) e pela AIE no relatório Key World Energy Sta-
tistics 2013, disponível em: http://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/name,31287,en.html

Breve FotograFia do SiStema energético mundial

Em 2011 os combustíveis fósseis pesaram 81,6% nas fontes primárias de energia a nível mundial (petró-
leo: 31,5%; carvão: 28,8%; gás natural: 21,3%), enquanto que a energia geotérmica, solar, eólica e das 
ondas em conjunto representaram apenas 1% e contribuíram com menos de 4,5% para a produção total 
de eletricidade. Na UE (28 membros), em 2011 a energia geotérmica, solar, eólica, das ondas, hidroelétri-
ca e biomassa valeram 13% no consumo de energia final. As necessidades energéticas do mundo contem-
porâneo podem dividir-se entre: (1) a energia para a mobilidade, sendo que o setor dos transportes é 
altamente dependente do petróleo (em 2012 consumiu 62,3% da totalidade do consumo de petróleo); 
(2) a eletricidade, que é um dos mais importantes desenvolvimentos no domínio da energia e pode ser 
obtida a partir de várias fontes primárias (carvão, petróleo, gás, nuclear ou renováveis). Devido à sua uti-
lidade e flexibilidade, a energia elétrica foi aplicada em praticamente todos os sectores da atividade e 
marca profundamente a nossa Civilização. Em 1973, cerca de 75% da produção de eletricidade a nível 
mundial provinha dos combustíveis fósseis (carvão: 38,3%; petróleo: 24,6%; gás: 12,2%), enquanto 
a hídrica contribuía com 21% e a nuclear com 3,3%. Em 2011, os combustíveis fósseis pesavam 68% 
na produção total de eletricidade (carvão: 41,3%; gás: 21,9%, petróleo: 4,8%), a energia hídrica 15,8% 
e a energia nuclear 11,7%. Em 1973 apenas 0,6% da totalidade da eletricidade produzida proveio da energia 
geotérmica, solar, eólica e biomassa (novas renováveis), valor que subiu para 4,5% em 2011. Na União 
Europeia (28 membros) 21,8% da eletricidade foi produzida a partir de fontes renováveis em 2011.
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O grande desafiO para a humanidade no 
século XXi é a governança das fronteiras planetá-
rias, a criação de um novo ponto de equilíbrio no 
sistema terrestre após décadas de interferência an-
trópica perigosa. a abordagem das fronteiras pla-
netárias tem origem no trabalho de rockström e 
rapidamente se tornou referência nas ciências na-
turais. a proposta é uma nova abordagem da sus-
tentabilidade global em que são definidas frontei-
ras planetárias dentro das quais a humanidade 
pode operar de forma segura. a narrativa parte do 
diagnóstico de que o planeta entra numa nova era: 
o antropoceno, onde os humanos são o principal 
vetor de mudança do sistema terrestre. essa pres-
são antrópica ameaça desestabilizar sistemas biofí-
sicos críticos e causar mudanças ambientais irre-
versíveis que podem ser deletérios ou catastróficos 
para a vida humana. nesse marco, quais são as pré-
condições planetárias inegociáveis que a humani-
dade necessita respeitar para evitar o risco dessas 
mudanças em nível global? Como resposta, identi-
ficam-se primeiro processos-chave do sistema ter-
restre e se quantifica para cada um deles um nível 
de fronteira que não deve ser ultrapassado caso se 
queira evitar uma mudança ambiental global ina-
ceitável. as nove fronteiras são: mudança do clima, 
acidificação dos oceanos, degradação da camada 
de ozônio estratosférico, ciclo do nitrogênio e do 
fósforo, biodiversidade, uso de água doce, uso da 
terra, carga de aerossóis atmosféricos e poluição 
química. segundo os autores, três fronteiras já fo-
ram ultrapassadas: ciclo do nitrogênio, biodiversi-
dade e mudança do clima (rockström et al., 2009). 
O sucesso dessa tarefa se torna improvável sem ele-
vados níveis de cooperação internacional e transna-
cional, já que a definição de um espaço seguro de 
operação para a humanidade é por natureza um 
global common1 (Viola e franchini, 2012).

A (in)capacidade das respostas

Como afirmamos em trabalhos prévios (Viola e 
franchini, 2012; Viola, franchini & ribeiro, 2012; 
Viola, franchini e ribeiro, 2013), as estruturas 
institucionais de governança criadas até o mo-
mento têm sido insuficientes para dar resposta 
adequada aos crescentes problemas da interde-
pendência, razão pela qual vivemos em um siste-
ma internacional de hegemonia conservadora. 
essa característica estrutural do sistema se torna 
particularmente gritante em relação às institui-
ções da governança ambiental global, que sofrem 
uma estagnação de pelo menos duas décadas, 
enquanto a evidência científica e existencial mos-
tra de forma clara a crescente complexidade, rele-
vância e impacto dos problemas ambientais sobre 
dimensões centrais da vida em comunidade, como 
a economia e a segurança. a impotência das grandes 
cúpulas ambientais universais ficou evidente nos 

resultados da rio+20 e nas 18.ª e 19.ª Conferên-
cia das partes (COp) da Convenção Quadro das 
nações unidas sobre a mudança do Clima (CQ-
numC) realizadas em doha em novembro/dezem-
bro de 2012 e Varsóvia em novembro de 2013. 
Os próximos anos serão centrais para testar a dis-
posição das sociedades humanas de pagar custos 
imediatos e ceder espaços de poder soberano 
para construir bens globais de longo prazo. essa 
tentativa de resposta terá como cenário relevante 
os tradicionais fóruns multilaterais, como as COps 
das diversas Convenções, o pnuma (programa de 
nações unidas para o meio ambiente), e alguma 
eventual cúpula universal ad hoc tipo rio+20. 
mas também é de se esperar que continue a ten-
dência de crescimento de outras instâncias de 
governança mais restrita, como o mef (foro das 
grandes economias para energia e clima) ou o g-20. 
de todo modo, o elemento analítico chave para 
abordar o processo é o comportamento das super 
e grandes potências sistêmicas ( Viola, franchini 
e ribeiro, 2013): estados unidos, China e união 
europeia (ue) na primeira categoria e Índia, rús-
sia, Japão, Brasil e Coreia do sul na segunda. 
nesse processo de construção de governança das 
fronteiras planetárias, o Brasil é um ator central 
por vários motivos, mesmo que opere aquém das 
suas potencialidades. O país, por seu vasto capital 
ambiental físico, aparece como um ator relevante. 
no entanto, essa capacidade de ação se vê degra-
dada por um capital ambiental social pouco de-
senvolvido, que se traduz em um mínimo avanço 
da agenda verde de baixo carbono no país (Viola 
e franchini, 2012). dessa observação deriva o nos-
so qualificativo de potência ambiental subdesen-
volvida. ademais, ele participa de todos os foros 
de negociação potencialmente relevantes.
em outros trabalhos (Viola e franchini, 2013) 
chamamos a atenção sobre a crescente ineficácia 
das instituições internacionais criadas nas últimas 
quatro décadas para lidar com os problemas do 
ambiente. a constatação básica é que ao tempo 
que as evidências científicas e as derivadas da 
própria experiência das sociedades demostram 
uma degradação progressiva do meio ambiente 
global, as elites políticas mundiais não conse-
guem articular uma resposta adequada. em um 
caminho perigoso – e até potencialmente catas-
trófico – para a humanidade, a trajetória inercial 
da política contrasta com a trajetória acelerada da 
deterioração do sistema terrestre.
a cúpula rio+20 foi evidência clara desse pro-
cesso por vários motivos: primeiro, porque sua 
convocatória estabeleceu uma agenda muito 
pouco ambiciosa em termos de construção efeti-
va de mecanismos de governança ambiental, à 
diferença de sua referência de 1992, que resultou 
na geração de cinco instrumentos normativos re-

levantes – as Convenções de mudança do Clima, 
de Biodiversidade, e de desertificação, a declara-
ção do rio e a agenda 21. segundo, porque foi 
incapaz de avançar de forma substantiva nessa 
agenda limitada: na definição de economia verde; 
na criação de uma instituição ambiental global ou 
um upgrade substantivo do pnuma e no estabe-
lecimento das metas de desenvolvimento susten-
tável. finalmente, porque não assimilou de forma 
adequada o estado de progressiva degradação 
do sistema terrestre, negligenciando a governança 
das fronteiras planetárias, especialmente a mu-
dança climática, que é o principal risco em termos 
de estabilidade sistêmica. 
O rumo das negociações multilaterais sobre clima 
também tem sido frustrante. O celebrado Doha 
Gateway, acordado na COp 18 da CQnumC em 
fins de 2012, foi mais um avanço formal camufla-
do de grande sucesso pelos negociadores do que 
um acordo substantivo. O processo apenas logrou 
estabelecer o compromisso retórico de negociar 
um acordo abrangente até 2015, com data previs-
ta de entrada em vigor em 2020. nesse sentido, 
se parece muito com o resultado da COp de Bali 
de 2007 – a promessa de um acordo – cujos re-
sultados frustrantes são conhecidos. 
em relação ao segundo período de compromisso 
do protocolo de Quioto (pQ) até 2020 – acordado 
em doha – ele também tem efeitos práticos muito 
limitados, já que governa aproximadamente ape-
nas 11% das emissões globais de gases de efeito 
estufa e porque as metas que as partes assinaram 
para o período 2013-2020 já estavam contidas em 
suas legislações nacionais. Contudo a prorroga-
ção do pQ tem o valor prático de garantir a con-
tinuidade de instrumentos como o mdL (meca-
nismo para o desenvolvimento Limpo) e o valor 
simbólico de manter vivo o único compromisso 
negociado multilateralmente que estabelece me-
tas obrigatórias de redução de emissões. 
Com o fecho dos trabalhos do aWg-Kp (Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for 
Annex I Parties under the Kyoto Protocol) e aWg-
LCa (Ad Hoc Working Group on Long-term Coo-
perative Action under the Convention), o centro 
das negociações na CQnumC migrou para o adp 
(Ad Hoc Working Group on the Durban Platform 
for Enhanced Action). O grupo, lançado na COp 
17 de 2011, tem dois objetivos fundamentais: 
desenvolver um instrumento legal para ser adota-
do em 2015 e ir fechando o gap de emissões (a 
diferença entre os compromissos das partes – vo-
luntários e obrigatórios – e a meta de aumento 
de temperatura não superior a 2ºC com referên-
cia aos níveis pré-industriais) no período prévio 
a 2020. 
após a COp de doha houve duas reuniões prepa-
ratórias em Bonn, em abril e em junho de 2013, 
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cujo objetivo central foi preparar as bases para 
futuras discussões, com o objetivo de ter um 
draft de texto de negociação para a COp 20 de 
2014. um dos elementos centrais dessas discus-
sões preliminares foi a forma que terão os futuros 
compromissos de mitigação, tentando superar 
o impasse dos anos prévios entre aqueles que 
privilegiavam uma estratégia top-down (países 
emergentes e pobres) e os que preferiam uma 
estratégia bottom-up (particularmente o grupo 
guarda-Chuva).2 Como ocorreu em outras reuni-
ões da adp, houve debates sobre a necessidade 
ou não de reinterpretar o princípio de responsa-
bilidades comuns, porém diferenciadas, e capaci-
dades nacionais nessa nova fase de negociações, 
sendo a maioria dos países emergentes contrá-
rios a essa reinterpretação. finalmente, mais uma 
vez os países emergentes expressaram frustração 
com uma alegada falta de implementação dos 
compromissos adotados pelos países desenvolvi-
dos em termos de financiamento, transferência 
de tecnologia e construção de capacidades. as 
duas reuniões acabaram sem avanços substanti-
vos, mas a cúpula de junho teve um desenvolvi-
mento inesperado e negativo: a rússia, a ucrânia 
e Bielorrússia bloquearam o trabalho do Órgão 
subsidiário para implementação, quando sua 
proposta de revisar os mecanismos de tomada de 
decisão na Convenção foi desconsiderada pelo 
resto das partes. 
a COp 19 (2013) teve um desenvolvimento bas-
tante negativo, inclusive com relação aos prog-
nósticos mais pessimistas:
1. a conferencia iniciou-se quatro dias depois de 
o tufão hayan (com os ventos mais fortes regista-
dos na história, 280 Km por hora, com rajadas 
de 320 Km por hora) ter devastado duas ilhas 
das filipinas (aproximadamente cinco mil mortes 
e onze milhões de pessoas foram afetadas) mas 
apesar do dramático apelo da delegação filipina, 
o evento não sensibilizou substancialmente os 
negociadores.
2. foi recolocada pelo Brasil a doutrina das res-
ponsabilidades históricas pelas emissões a partir 
de 1850 (que o pais tinha abandonado em 2009 
quando mudou sua política climática histórica 
aceitando compromissos fortes de redução da 
curva de crescimento das emissões), rejeitada 
por todos os países desenvolvidos e vários países 
de renda média não pertencentes ao anexo 1, 
como sendo não justificada científica e moral-
mente, já que o aquecimento global somente foi 
conhecido na década de 1980, culpar a gerações 
atuais pelo comportamento de gerações prévias 
nunca foi um caminho para acordos internacio-
nais; pelo contrário tem sido o caminho para 
guerras continuas pela distribuição de territórios 
e recursos. 
3. a maioria dos países não pertencentes ao ane-
xo 1 (incluindo China e Índia, mas excluindo 
o Brasil, que teve uma posição progressista nesta 
questão) não aceitaram assumir compromissos 
obrigatórios a partir de 2020; 
4. as indústrias de combustíveis fósseis tiveram for-
te presença na Conferência e no seu financiamento;
5. O governo polonês convocou durante a mesma 

semana da COp a maior conferência mundial da his-
tória para promover o uso do carvão (80% da matriz 
energética da polônia é dependente de carvão);
6. pela primeira vez na historia das COps as dele-
gações das Ongs se retiraram em massa da confe-
rência um dia antes de sua finalização, argumen-
tando que as manipulações do governo polonês 
e dos países mais conservadores eram inaceitáveis. 
7. a grande maioria dos analistas coincide em ava-
liar que será extremadamente difícil chegar a um 
novo acordo legalmente vinculante (que substitua 
o moribundo protocolo de Quioto) na Conferên-
cia das partes de paris (dezembro de 2015), o que 
deveria acontecer segundo o mandato da Confe-
rência de doha de 2012. 
8. existe exaustão generalizada com respeito à 
funcionalidade do modelo de negociação multi-
lateral da Onu iniciado em rio em 1992. 
em relação às outras fronteiras planetárias, o re-
gime que regula as substâncias que empobrecem 
a camada de ozônio é o mais bem sucedido expe-
rimento de resposta internacional para um pro-
blema ambiental. O protocolo de montreal (pm), 
adotado em 1987, foi extremamente eficaz na re-
dução progressiva de emissões de CfCs (Cloro-
fluorcarbonos). em relação à governança da bio-
diversidade, tem havido algum avanço com a 
adoção, em outubro de 2010, do protocolo de 
nagoya (pn) no marco da 10ª Conferência das 
partes da Convenção sobre diversidade Biológica 
(CdB). O pn visa regular o acesso a recursos ge-
néticos e a distribuição dos benefícios advindos 
de sua utilização e requer a assinatura de 50 paí-
ses para entrar em vigor. 
a governança global da problemática da acidifica-
ção dos oceanos ainda está em estado muito inci-
piente. houve uma discussão muito preliminar 
no âmbito da rio+20, em cujo marco se anun-
ciou a criação do Centro de Coordenação inter-
nacional da acidificação dos Oceanos, que funcio-
nará nos laboratórios da agência internacional de 
energia atômica e no marco da Convenção das 
nações unidas sobre o direito do mar.
as outras fronteiras planetárias – poluição quí-
mica, uso de água doce, deterioração dos solos, 
ciclo do nitrogênio e do fósforo e carga de aeros-
sóis na atmosfera – ainda não são consideradas 
como problemas relevantes da agenda internacio-
nal, razão pela qual sua governança está limitada 
a ações em níveis regionais, nacionais e locais.

O papel do Brasil

sobre a atuação do Brasil na administração dos 
problemas ambientais globais, o país teve com-
portamentos variados, mas em geral inclinados 
à postura conservadora. na rio+20, a posição 
brasileira foi conservadora e pouco contribuiu 
para gerar algum consenso em torno da proteção 
dos recursos comuns da humanidade, reforçando 
seu papel como potência ambiental subdesenvol-
vida. em contraste com os desenvolvimentos po-
sitivos de 2009-20103, o Brasil procurou separar 
o debate da mudança climática, tentando diluir o 
componente ambiental do evento, enfatizando o 
componente social, como ficou claro no docu-
mento oficial lançado em novembro de 2011, que 

enfatizava a importância do programa Bolsa famí-
lia, mas não fazia menção à lei de clima (Lei n.o 
12.187, de 29 de dezembro de 2009). O Brasil se 
mostrou relutante a uma definição clara de eco-
nomia verde e à criação de uma organização glo-
bal do meio ambiente, ambas propostas lideradas 
pela ue.

em relação à dinâmica processual da negociação, 
o Brasil optou pelo consenso a qualquer preço, 
por um documento sem maior relevância, que 
apenas ratifica o que foi acordado 20 anos atrás, 
quando o risco de uma disrupção ambiental glo-
bal era muito menor.
no caso da camada de ozônio, o Brasil aderiu ao 
pm em 1990 e foi reduzindo progressivamente a 
produção de CfCs, mostrando uma posição mais 
reformista. Comportamento similar mostrou em 
relação ao problema da biodiversidade, sendo um 
dos líderes na negociação do protocolo de nagoya 
e assinando o documento em fevereiro de 2011. 
no entanto, o protocolo precisa ser ratificado pelo 
Congresso, onde existe certa resistência da banca-
da ruralista, por receio de eventuais aumentos no 
custo das sementes. finalmente, em relação ao 
problema da acidificação dos oceanos, o Brasil foi 
líder ao colocar o tópico em discussão na rio+20, 
mas que acabou sendo frustrado pela posição so-
beranista dos eua, a China e a rússia. n

[...] a trajetória inercial da política 
contrasta com a trajetória 
acelerada da deterioração  
do sistema terrestre.

Notas

1 Global commons são áreas de recursos que não estão sob a alçada 
política de um único Estado. O direito internacional identifica 
quatro áreas comuns globais: o alto mar, a atmosfera, a Antárctida 
e o espaço exterior.

2 Formado pelos EUA, Japão, Rússia, Canadá, Austrália, Nova Zelân-
dia, Ucrânia, Noruega e Suíça, defende metas de redução de 
emissões para os países de renda alta, metas de estabilização 
de emissões até 2020 e posterior redução de emissões para 
os países de renda média e diminuição da curva de crescimento 
da emissão para os países de renda baixa.

3 Grande diminuição do desmatamento da Amazônia voluntário 
de redução da curva de crescimento de emissões em novembro 
de 2009 e criação da lei de mudanças climáticas.
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O Painel intergOvernamental sobre as alte-
rações Climáticas (iPCC), constatando o aqueci-
mento da atmosfera terrestre e dos oceanos, a 
subida do nível das águas do mar e a diminuição 
das massas de gelo e neve, tem vindo a defender 
que estão em curso alterações climáticas sem pre-
cedente desde há vários milhares de anos e que 
não podem ser atribuídas aos ciclos naturais do 
planeta. O iPCC argumenta que é extremamente 
provável que as alterações climáticas resultem da 
crescente concentração de gases de efeito estufa 
(gee) na atmosfera (principalmente de CO2) de-
vido ao incremento das emissões antropogénicas 
destes gases desde o arranque da revolução in-
dustrial. a queima de combustíveis fósseis (car-
vão, petróleo e gás) foi responsável por 2/3 das 
emissões antropogénicas de CO2 desde 1750, 
sendo o restante atribuído às alterações do uso 
dos solos.
Considerando a avaliação do iPCC, conclui-se 
que a Humanidade enfrenta um problema de lon-
go prazo, já que parte do CO2 permanece na at-
mosfera por um período que vai de algumas dé-
cadas a vários milhares de anos. assim, um certo 
nível de alterações climáticas está em curso e não 
pode ser evitado, pelo que ganhou relevância no 
domínio político o objetivo de evitar alterações 
climáticas perigosas. Com vista a garantir a segu-
rança climática, determinou-se o objetivo de re-
duzir as emissões numa dimensão que evite um 
crescimento da temperatura média global supe-
rior a 2°C face aos valores pré-industriais.
embora as consequências das alterações climáticas 
não sejam totalmente conhecidas, vários especia-
listas, instituições governamentais e interna-
cionais têm vindo a alertar que a crescente proba-
bilidade de ocorrerem fenómenos climatéricos 
extremos resultantes das alterações climáticas. 
a degradação dos recursos naturais, a pressão 
demográfica e a competição por recursos estraté-
gicos contribuirão para a deterioração das condi-
ções de vida em vários pontos do planeta e, em 
caso extremos, podem concorrer para o surgi-
mento ou aprofundamento de conflitos violen-
tos, para a fragilização de vários estados, para o 
acentuar de crises humanitárias, bem como origi-
nar massas migratórias de grandes dimensões.

A política das alterações climáticas:
primórdios, evolução e insuficiências

as alterações climáticas representam um desafio 
extraordinário para a Humanidade e exigem uma 
verdadeira cooperação global. na conferência mi-
nisterial sobre o problema realizada em noordwi-
jk em 1989, os países europeus, o Canadá, a aus-
trália e a nova Zelândia defenderam o 
estabelecimento de limites para as emissões de 
gee. a esta pretensão opuseram-se os eUa, o Ja-

pão e a União Soviética, argumentando que ela 
exigia medidas muito rígidas, não considerava as 
diferentes circunstâncias nacionais e era necessá-
rio aprofundar o conhecimento científico sobre 
as alterações climáticas. 
estas divergências verificaram-se novamente em 
1992 nas negociações da Convenção Quadro das 
nações Unidas sobre as alterações Climáticas 
(CQnUaC) com o objetivo de estabilizar a con-
centração de gee na atmosfera num nível que 
evitasse uma interferência antropogénica perigo-
sa no sistema climático. na época, a Comunidade 
europeia defendeu o estabelecimento de metas 
quantificadas e calendarizadas de redução das 
emissões de gee. este objetivo foi rejeitado pelos 

eUa, pelos países da OPeP, assim como pela Chi-
na e pela Índia, que o consideraram uma ameaça 
ao crescimento económico. assim, a CQnUaC 
foi assinada sem menção a metas de redução das 
emissões. todavia, incorporou um conjunto de 
princípios estruturantes das negociações climá-
ticas. entre eles está o da precaução que declara 
que as partes devem tomar medidas que anteci-
pem, previnam ou minimizem as causas das alte-
rações climáticas e os seus efeitos negativos, 
sendo que a falta de um conhecimento científico 
completo e exaustivo sobre o problema não deve 
ser motivo para adiar a tomada de decisões. tal 
princípio reconhece que a complexidade do sis-
tema climático torna muito difícil a sua total com-
preensão, pelo que dificilmente os modelos cli-

máticos podem captar todas as variáveis que o 
podem influenciar.
O Protocolo de Quioto (PQ) foi apresentado em 
1997 como um avanço negocial já que, pela pri-
meira vez, determinaram-se metas quantificadas e 
calendarizadas de redução das emissões. O com-
promisso deveria garantir uma redução das emis-
sões de gee a nível global de, pelo menos, 5,2% 
das emissões dos países constantes do anexo B 
(países mais desenvolvidos e economias em tran-
sição) entre 2008-2012 face aos valores de 1990. 
Os países em desenvolvimento ficaram sem qual-
quer meta para as suas emissões, facto relaciona-
do com os argumentos em torno da justiça climá-
tica (ver “a (in)justiça climática”).

analisando o percurso do PQ, que entrou em 
vigor em 2005, é possível identificar sérias fragili-
dades. Por um lado, vários países que o adotaram 
enfrentaram grandes dificuldades para alcançar 
os seus objetivos e outros, como o Canadá, falha-
ram o cumprimento das metas. Por outro lado, 
os mecanismos de flexibilidade previstos no PQ 
(mecanismo de desenvolvimento limpo, imple-
mentação conjunta e comércio de emissões) têm 
sido utilizados de forma ineficaz, abusiva e mes-
mo fraudulenta. além disso, com a recusa dos 
eUa em ratificar o PQ, cerca de 70% das emissões 
de gee registadas em 2006 não estavam sujeitas 
a qualquer meta. Desta forma, as emissões antro-
pogénicas de CO2 têm vindo a aumentar de forma 
acelerada e já tinham crescido quase 40% em 2008 
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A última oportunidade para a política
das alterações climáticas Pedro Fonseca

A (In)JustIçA ClImátICA

O tema da justiça foi introduzido nas negociações climáticas através do artigo 3.º, n.º1 da CQNUAC que 
determina que a proteção do sistema climático para benefício das atuais e futuras gerações deve ser feito 
“com base na equidade e de acordo com as suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e com as 
respetivas capacidades”. Não obstante a interpretação do artigo ter sido objeto de importantes disputas, 
os países em desenvolvimento apelaram a uma distinção entre as suas emissões de “sobrevivência” 
e as emissões de “luxo” dos países desenvolvidos, pelo que estes deveriam suportar as responsabilidades 
pelas alterações climáticas porque: (1) são os responsáveis pelo problema climático (devido às suas emis-
sões de GEE cumulativas e per capita); (2) são mais ricos e têm maior capacidade para lidar com o 
problema ( justiça distributiva); (3) serão os países menos desenvolvidos a sofrer as piores consequências, 
devendo por isso os países desenvolvidos transferir tecnologia e fundos com vista a promover um desen-
volvimento sustentável nos países em desenvolvimento ( justiça corretiva). De facto, os princípios da 
justiça são identificáveis no PQ, que estabeleceu metas de redução das emissões dos países desenvolvidos 
e deixou os países em desenvolvimento libertos dessa obrigação. 
No decurso das negociações climáticas, os principais países em desenvolvimento têm mantido os argu-
mentos em torno da justiça, defendendo que os seus maiores desafios são reduzir a pobreza e promover 
o desenvolvimento. Assim, consideram que é um exemplo de colonialismo ambiental e de injustiça climá-
tica os crescentes apelos para que também eles assumam compromissos de redução das emissões ao 
longo dos próximos anos. Todavia, analisando a evolução das emissões, a não inclusão de pelo menos 
alguns países em desenvolvimento no processo de redução das mesmas, em particular da China e da 
Índia, que já se encontram entre os principais emissores, resultará num crescimento da concentração 
de GEE na atmosfera não compatível com os objetivos da segurança climática. Desta forma, é possível 
concluir que um acordo climático futuro tem pouco valor sem a participação dos principais países em 
desenvolvimento e dos EUA.
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face aos valores de 1990. Parte substancial deste 
incremento veio dos países em desenvolvimento, 
particularmente da China, atualmente o país com 
maiores emissões, e da Índia.

A política das alterações climáticas
em tempos de desilusão

na ronda negocial de Copenhaga em 2009 
(COP15) ambicionava-se a obtenção de um acor-
do que substituísse o PQ após 2012. todavia, as 
negociações foram marcadas por profundas divi-
sões. Por um lado, os países em desenvolvimento 
basearam novamente a sua argumentação na jus-
tiça climática. Por outro lado, vários estados de-
senvolvidos defenderam que seria ambiental-
mente perigoso que alguns países em 
desenvolvimento que vêm registando um cresci-
mento acelerado das emissões de gee continuas-
sem sem metas de redução. 
Da COP15 resultou o acordo de Copenhaga, no 
qual não constam metas quantificadas e calenda-
rizadas de redução das emissões, característica 
reveladora do seu insucesso. as razões para o fra-
casso prenderam-se com a oposição dos eUa, do 
Canadá, da China e da Índia ao estabelecimento 
de metas ambiciosas de redução das suas emis-
sões. O acordo de Copenhaga determinava que 
os estados submetessem os seus planos voluntá-
rios de mitigação das emissões de gee para 2020 
até 31 de Janeiro de 2010. todavia, as propostas 
apresentadas ficam longe de garantir a segurança 
climática. além disso, as negociações de Cope-
nhaga contribuíram para aprofundar o sentimen-
to de que a mitigação das alterações climáticas 
está para além da capacidade política, social e 
tecnológica da Humanidade, algo que acentuou 
o ambiente negativo e contribuiu para que a 
Conferência de Cancun (COP16) realizada em 2010 
adiasse mais uma vez ações decisivas. 
a Conferência de Durban (COP17) de 2011 de-
correu num momento particularmente adverso. 
O acidente na central nuclear japonesa (Fukushi-
ma Daiichi) e a instabilidade política nos países 
árabes contribuíram para uma crescente preocu-
pação sobre o abastecimento energético, secun-
darizando-se o problema climático e contribuin-
do para um reforço de fontes de energia ainda 
mais contrárias às preocupações climáticas (car-
vão e petróleo não-convencional). além disso, as 
crises financeira, e das dívidas soberanas, que 
têm vindo a afetar particularmente as economias 
mais desenvolvidas nos últimos anos, captaram o 
essencial das preocupações governamentais, con-
tribuindo para uma relativa perda de importância 
das alterações climáticas nas agendas políticas, 
assim como para aliviar a pressão para uma rápi-
da transição energética. 
no essencial, a Conferência de Durban adiou no-
vamente compromissos decisivos, tendo-se de-
terminado um segundo período de cumprimento 
do PQ que vigorará até 2020 e no âmbito do qual 
as partes devem reduzir as suas emissões entre 
25% e 40% face aos níveis de 1990. todavia, com 
a recusa dos eUa e do Canadá em participarem, 
menos de 15% das emissões mundiais ficam ao 
abrigo desta nova fase do PQ. em Durban deci-

diu-se que novas negociações se iniciariam em 
2012 com vista a concluir um acordo global em 
2015 e que entrará em vigor em 2020. as negocia-
ções climáticas realizadas em Doha (COP18) em 
2012 evidenciaram novamente a falta de vontade 
política para se alcançarem compromissos ambi-
ciosos que respondam às exigências da segurança 
climática.

Rumo a 2015: uma nova ambição?

em Setembro de 2013 o iPCC aprovou as conclu-
sões preliminares do seu quinto relatório de ava-
liação, nas quais argumenta que as emissões de-
vem atingir o seu máximo ao longo da próxima 
década e diminuir rapidamente ao longo das dé-
cadas seguintes. todavia, a agência interna-
cional de energia (aie) alerta no seu World Ener-
gy Outlook 2013 que, mesmo considerando 
todas as medidas já anunciadas pelos estados 
(incrementar a eficiência energética, reforçar 
as energias renováveis, reduzir os subsídios aos 
combustíveis fósseis, determinar um preço para 
o carbono) as emissões de CO2 do sistema energé-
tico mundial vão crescer cerca de 20% até 2035. 
assim, conclui a aie, a trajetória das emissões é 
compatível com uma subida de 3,6°C da tempera-
tura média global, um valor bem superior aos 2°C 
politicamente considerados como objetivo para 
evitar as alterações climáticas perigosas.

O elevado número e diversidade de atores envol-
vidos e a expansão da agenda negocial têm com-
plexificado as negociações climáticas, assim 
como a procura de consensos alargados tem re-
sultado em acordos frágeis e pouco ambiciosos. 
Paralelamente, os debates em torno da justiça cli-
mática, da fuga de carbono, das desigualdades de 
desenvolvimento e da mobilização de fundos 
para mitigação/adaptação têm originado discór-
dias profundas e descredibilizado o regime inter-
nacional. além disso, é muito difícil politicamen-
te lidar com as alterações climáticas já que, não 
obstante as suas consequências já identificadas, 
elas são um problema fundamentalmente locali-
zado no futuro. não obstante todos os avisos so-
bre os seus riscos, eles parecem abstratos, ilusó-
rios, irreais porque não são tangíveis, imediatos e 
visíveis no decorrer da vida diária. assim, como 
existem problemas imediatos para enfrentar, a 
maioria das pessoas e dos estados não encontra 
um incentivo fundamental para agir. todavia, 
quando as consequências mais negativas das alte-

rações climáticas se concretizarem, já será tarde 
para tomar medidas corretivas. De facto, quanto 
maior é o desfasamento temporal entre as causas 
(emissões) e as consequências, e no caso das alte-
rações climáticas ele é de várias gerações, e quan-
to mais incertas e complexas são essas as conse-
quências, que neste caso são também elevadas, 
mais facilmente se aceitam potenciais riscos e 
perdas futuras face a benefícios imediatos.
atingir em 2015 um acordo climático global com-
patível com a segurança climática exige certamen-
te uma nova ambição que também não foi visível 
nas negociações de varsóvia (COP19) em 2013. 
essa nova ambição tem de partir da constatação 
de que a segurança climática exige respostas 
complexas e dispendiosas, parece obrigar a trans-
formações políticas e económicas importantes 
em diversos setores (produção e consumo de 
bens e serviços, energia, transportes, agricultura, 
comércio mundial, entre outros) que frequente-
mente conflituam com outros objetivos identifi-
cados como prioritários na política mundial (libe-
ralização do comércio mundial, erradicação da 
pobreza extrema e segurança energética, entre 
outros), requer a participação dos principais 
emissores mundiais de CO2 (países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento) e, essencialmente, 
exige uma transformação célere do sistema ener-
gético mundial baseado nos combustíveis fósseis 
e que é base da nossa civilização. n

[...] a segurança climática 
exige respostas complexas 
e dispendiosas, [...] e, 
essencialmente, exige uma 
transformação célere do sistema 
energético mundial baseado nos 
combustíveis fósseis [...].
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“O que cOnta na vida não é o mero facto de 
termos existido mas sim o impacto que a nossa 
vida tenha tido na de outros” – Nelson Mandela
É público e elogiado à escala global que o governo 
de nelson Mandela, saído das primeiras eleições 
multirraciais na África do Sul, em abril de 1994, 
tenho incluído diversos elementos do regime 
que o mantivera na prisão durante 27 anos.
Bem menos conhecido é que, para o mesmo exe-
cutivo, Mandela tenha escolhido algumas das per-
sonalidades que lhe eram mais críticas dentro do 
seu próprio partido, o congresso nacional afri-
cano (anc). 
quando os jornalistas lhe perguntaram porque 
atribuíra um lugar ministerial a Pallo Jordan, um 
radical leninista que recorrentemente o criticava 
em público, Mandela sorriu e, com humor, res-
pondeu que certamente sairia mais em conta ao 
erário público formar um governo de espelhos.
e menores seriam também as suas dores de cabeça 
na presidência do conselho de Ministros. Mas tam-
bém as possibilidades de tomar a decisão mais 
ponderada e adequada.
no exercício do poder público, Mandela defendia 
que, se uma convição ou projecto não resistissem 
ao teste de um debate vigoroso e frontal, era por-
que não tinham a solidez necessária. Mais valia 
arrepiar-se caminho à partida em projectos gover-
nativos mancos do que arrastar com eles os sonhos 
de milhões.

Para Mandela, o pensamento diferente, divergen-
te, é uma oportunidade de nos acrescentarmos 
e não uma ameaça e, muito menos, uma traição.
no conceito, praticado, de nelson Mandela, só 
um líder fraco se rodeia de vozes anuentes. e, daí, 
o estilo de liderança que nele testemunhámos 
durante quase década e meia, desde que foi liber-
tado até se retirar da vida pública, em 2004.
“ninguém é livre enquanto não libertar o seu car-
cereiro” – insistia quando lhe perguntávamos 
onde ia buscar aquele sentido de perdão, o sor-
riso e afabilidade para com os que tantas priva-
ções e indignidades lhe tinham imposto. e nós 
fomos trocando a incredulidade, pela dúvida e, 
por fim, esta por um sentimento de sabedoria 
existencial decantada.

desde que saíra da prisão de victor verster, Man-
dela era um ser profundamente transformado, do 
homem egocêntrico, intempestivo e intolerante, 
como os próprios amigos o descreviam à data da 
sua condenação a pena perpétua, nos anos 60.
“Ser livre não é apenas remover as algemas mas 
viver de forma a reforçar a liberdade dos outros” 
– é uma pérola de vida de Mandela inscrita na sua 
biografia A longa caminhada para a liberdade 
escrita, de facto, pelo diretor da revista Time Ri-
chard Stengel e editada por ahmed Kathrada,  
o melhor amigo ainda vivo de Madiba.
ahmed, o homem que fora preso (e condenado 
junto com Mandela) disfarçado de português 
(Pedro Pereira), poderia viver agora no maior 
luxo, mas escolheu fazê-lo num apartamento 
modesto do bairro de Killarney, num ascetismo 
de respeito para com os mais despojados do seu 
país.
Sobre o seu amigo escreveria Mandela: “as nossas 
histórias de vida tornaram-se de tal forma entrela-
çadas que relatar uma sem a voz do outro ser es-
cutada resultaria numa narrativa incompleta. 
a coragem e o compromisso de Kathy [Kathrada]
com os seus companheiros são lendários. a sua 
sensatez madura foi um ingrediente importante 
de todas as nossas discussões e deliberações”.
É Kathy quem me revela aspectos menos conheci-
dos das penas impostas a Mandela na prisão. 
numa cadeia de alta segurança reservada a não- 

-brancos, até o regime alimentar da ilha-prisão de 
Robben espelhava a discriminação racial do apar-
theid, numa escada de subtração de direitos onde 
os negros ocupavam o patamar mais baixo.
Foi por isso que Mandela não recebeu uma fatia 
de pão que fosse durante uma década, nem açú-
car. e era forçado, como os restantes sentencia-
dos negros, a usar calções e sandálias, em vez de 
calças e sapatos, num rito de humilhação.
Mas quando as autoridades prisionais lhe abriram 
a possibilidade de tratamento de excepção, Man-
dela recusou-o, enquanto todos os presos não 
fossem vistos como iguais, em termos de direitos.
na sabedoria africana, há um conceito inscrito e 
citado inúmeras vezes por Mandela; uBuntu! 
que significa, em traços gerais, “só sou humano
através de ti. a minha humanidade e a tua estão 
interligadas”. “Só sou feliz se tu também o fores”.
e foi essa sua postura de humildade genuína, 
no assumir de responsabilidades públicas, que 
conquistou os que o escutavam quando, depois 
de ser libertado, discursou pela primeira vez,  da 
varanda do município, na cidade do cabo:
“ergo-me aqui não como um profeta mas sim 
como um humilde servidor de vós; o povo”!; – 
Mandela libertava as palavras, aos pares, aos trios, 
cadenciado, proferidas como quem prega um 
edital. esculpindo-as numa promessa para cum-
prir, correndo o risco, assumido, de se tornar 
fastidioso no escutar.
não era – sabia-o – um orador de primeira linha; 
os seus discursos percorriam sucessivos conside-
randos antes de abordarem o parágrafo-guia. 
e esse sim, adicionava-nos quase sempre uma 
pérola de saber, uma mensagem humanizadora 
pela qual aprendemos todos, jornalistas incluí-
dos, a aguardar, do homem que só falava depois 
de ponderar cada palavra.
Mandela formava com desmond tutu o panteão 
moral de um país associado durante décadas a 
um crime contra a humanidade por ambos com-
batido; o apartheid. Pilares de um combate de-
purado, nessa viagem temporal, num crescente 
rigor ético humanizador.

Ninguém é livre enquanto
não libertar o seu carcereiro

Por isso mesmo, quando centena e meia de chefes 
de estado e de governo lhe prestaram um tributo 
final, em dezembro de 2013,  foi notória a ausência 
do homem a quem Mandela confiara a presidên-
cia da comissão da verdade e da Reconciliação.
a terceira geração de governantes do anc (depois 
de Mandela e thabo Mbeki) não convidara tutu 
para as cerimónias no estádio FnB, junto ao So-
weto. tiques de uma ressurgente aversão à críti-
ca, em que é ágil e atento o antigo arcebispo an-
glicano. O preço de ter acusado o governo do 

1.5 • Conjuntura internacional

Mandela: o construtor de pontes António Mateus

Para Mandela, o pensamento 
diferente, divergente,  
é uma oportunidade  
de nos acrescentarmos  
e não uma ameaça e,  
muito menos, uma traição.

Ilha Robben. Ilha-prisão de segurança máxima 
situada perto da Cidade do Cabo, onde Nelson 
Mandela cumpriu dezoito dos vinte e sete anos de 
prisão.
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anc de Jacob Zuma (actual presidente) de trair 
os mais frágeis e ignorar as suas raízes.
Recordo, por contraste, a reação de Mandela, em 
1994, quando, três meses após ter sido eleito pre-
sidente, ouviu de tutu que o governo de Madiba 
apenas parara o comboio dos governantes que 
engordam no poder para poder, ele próprio, en-
trar na composição. 
Madiba ficou furioso – no-lo confidenciaram os 
seus próximos – mas conteve a reação humana 
primária. a disciplina – insistia sempre – é um 
dos requisitos mínimos de um líder. Outro é a 
ponderação do valor da crítica recebida, rara-
mente apreciado a quente.
dois dias depois apareceu em público, sorriden-
te, de mão dada com desmond tutu; acabara 
de o convidar para presidir à comissão da ver-
dade e da Reconciliação. e quando o arcebispo, 
passado ano e meio de audiências, emparelhou 
no relatório os abusos cometidos pelo regime 
de apartheid e os atribuídos aos movimentos 
que o combateram, Madiba defendeu esta 
“heresia”:
“ninguém, seja por que justificação for, seja por 
que motivação for, tem o direito de cruzar os di-
reitos de outro ser humano. e se queremos  
caminhar juntos no futuro, temos de nos abraçar 
no passado. temos, todos, de saber pedir perdão 
e perdoar, por amor aos nossos filhos”. 
Mandela era assim. Mas também lúcido das suas 
limitações e imperfeições humanas. da factura 
de, ao ser o pai de uma nação, ficar muito aquém 
do que dele esperariam como companheiro e pai, 
as suas duas primeiras mulheres e respectivos filhos.
“nunca me vejam como um santo, a não ser que 
este seja para vós um pecador que continua a ten-
tar” – vincava ele aos jornalistas que o acompa-
nhavam. O homem que sempre se apresentava 
aos seus novos interlocutores: “olá, eu sou o nel-
son Mandela” explicava na intimidade aos seus 
mais próximos que nunca devemos presumir ser-
mos conhecidos. e que mesmo que o sejamos, ao 
descermos de um pedestal elevamos os outros. 
estendemos pontes.
Barack Obama sublinhou essa liderança humani-
zadora de Mandela quando subiu ao palanque 
do estádio FnB para lhe prestar um derradeiro 
elogio de vida;
“Foi necessário um homem como Madiba para li-
bertar não só o prisioneiro mas também o seu 
carcereiro. Para mostrar que devemos confiar nos 
outros de forma a que eles confiem em nós; para 
nos mostrar que a reconciliação não é uma questão 
de ignorar o passado mas confrontá-lo de forma 
inclusiva, com generosidade e verdade. ele mudou 
leis, mas também corações”.
“Foi por admitir as suas imperfeições  que o amá-
vamos tanto. Mandela não era feito de mármore; 
era um homem de carne e sangue, um filho e ma-
rido, um pai e um amigo. e é por isso que tanto 
aprendemos com ele e é por isso que ainda o po-
demos continuar a fazer. Porque nada do que fez 
era inevitável.
“no arco da sua vida vemos um homem que con-
quistou o seu lugar na história através da luta e 
visão, persistência e fé. ele diz-nos que isso não é 

possível só nas páginas dos livros de história mas, 
também, nas nossas próprias vidas”.
quando o negociador-chefe do último governo 
branco sul-africano me disse que guardaria 
Mandela no coração “como um pai”, anotei esta 
expressão no meu bloco de apontamentos; Roe-
lof Meyer pertencia ao establishment que titula-
ra Madiba como o inimigo público número um 
de Pretória.
Mas Meyer era também um afrikander “verligte” 
(iluminado), que se tornara o braço-direito do 
presidente Frederik de Klerk quando este deci-
diu ser tempo de desmantelar o sistema de 
apartheid, libertar Mandela e fazer o impensá-
vel pelos seus antepassados; entregar o poder  
à maioria negra.
quando lhe pergunto qual será, para ele,  
a maior herança de Mandela para a humanida-

de, sorri-me seguro: “creio que o facto de ser 
um homem profunda e genuinamente humilde. 
uma pessoa que pensava sempre primeiro nos 
outros: isso foi algo que sempre senti em todas 
as circunstâncias”.
Meses depois, esse sentimento é-me repetido 
em Londres por de Klerk, o presidente que 
mandou libertar Mandela: “Penso que o seu 
principal legado terá sido o empenho na recon-
ciliação. a ausência notável de azedume por ele 
demonstrada. a forma como saiu do seu cami-
nho para garantir que haveria uma paz dura-
doura entre negros e brancos”.
“a forma como se ergueu acima da amargura do 
passado. Por isso penso que ele, especialmente 
na África do Sul, será honrado para sempre pela 
sua determinação na construção da nação e da 
reconciliação”. n
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Na fórmula do PresideNte Barack oBama, 
“a relação entre os estados unidos e a china vai 
moldar o século XXi”. a frase marcou o início do 
reconhecimento da república Popular da china 
como a única grande potência que pode pôr 
em causa a preponderância dos estados unidos 
e definiu a centralidade das relações bilaterais si-
no-americanas. a nova prioridade foi confirmada 
pela estratégia de segurança Nacional em 2010, 
quando o presidente dos estados unidos anun-
ciou que a política internacional tinha entrado 
num período de transição e, no ano seguinte, 
pela secretária de estado Hillary clinton, que 
proclamou o novo século como o ”século ameri-
cano do Pacífico”. a china interpretou o “pivot” 
asiático da política externa norte-americana 
como uma estratégia de contenção que a queria 
impedir de ocupar o seu lugar no sistema inter-
nacional e confirmava a sua avaliação dos estados 
unidos como o principal adversário da “ascensão 
pacífica” da nova grande potência. 
os estados unidos e a china não podiam ser mais 
diferentes entre si. a mais recente das grandes 
potências tem pela frente o mais antigo dos impé-
rios, a principal potência marítima faz face à 
maior potência continental, a democracia triun-
fante enfrenta o último dos regimes comunistas. 
Nem os estados unidos, nem a china têm condi-
ções para dominar o outro, mas nem por isso 
conseguem deixar de ser rivais estratégicos, ad-
versários políticos e inimigos ideológicos. 

A paridade improvável 

desde há vinte anos, os estados unidos são a pri-
meira potência internacional, mas a china é a 
que mais rapidamente tem crescido no mesmo 
período. a ascensão chinesa, inseparável do fim 
da união soviética e tributária da unipolaridade 
norte-americana, representa a principal mudança 
nos equilíbrios do pós-guerra fria.
os estados unidos e a china são as duas maiores 
potências, mas a paridade entre os dois continua 
a parecer uma possibilidade remota. a avaliação 
do seu poder relativo confirma a persistência de 
uma relação marcadamente assimétrica, tanto 
nos factores do meio, incluindo a população, o 
território e a posição geográfica, como nos facto-
res materiais, nomeadamente a riqueza, a inova-
ção e a capacidade militar, e nos factores morais, 
nas suas dimensões políticas e normativas. 
desde logo, a vantagem demográfica da china, 
com uma população quatro vezes mais numerosa 
do que a dos estados unidos, é nítida, mas preju-
dicada por um envelhecimento acelerado. ambos 
têm territórios de escala continental, mas a china 
está cercada por quatro estados nucleares, en-
quanto os estados unidos têm como vizinhos 
dois parceiros benignos. Por outro lado, a econo-

mia chinesa vai ultrapassar em volume a norte-
americana, mas o aumento exponencial do seu 
produto bruto corresponde a um produto per 
capita várias vezes inferior ao norte-americano. 
a china cresce mais do que os estados unidos, 
mas precisa de uma taxa anual de crescimento 
acima dos sete por cento para evitar uma crise de 
desemprego. as maiores reservas financeiras são 
chinesas, mas o seu destino principal continuam 
a ser os títulos da dívida dos estados unidos.  
a inovação permanece norte-americana e ociden-
tal, mas a china começou a investir significativa-
mente nos domínios da investigação científica. 
as forças armadas chinesas, com mais de um mi-
lhão de soldados, são as maiores do mundo, mas 
as norte-americanas estão uma geração à frente 
de todas as outras, com uma superioridade evi-
dente no ar, no mar e no espaço. a china não 
deixou de ser uma potência nuclear de segunda 
categoria face aos estados unidos e à rússia, e o 
orçamento de defesa norte-americano, contando 
com os cortes, ainda é oito vezes maior do que o 
chinês. Por último, o estados unidos detêm o es-
sencial do poder normativo no sistema multilate-
ral que construíram à sua imagem e semelhança, 
no qual a china é um parceiro menor. No mesmo 
sentido, a projecção política, ideológica e cultu-
ral norte-americana continua a ser muito mais 
impressiva do que a chinesa, mau grado as virtu-
des do confucianismo e as supostas afinidades 
electivas entre os regimes autoritários. 

os termos da comparação entre as duas grandes 
potências devem ser temperados pelo contraste 
entre os ritmos de crescimento da china e dos 
estados unidos. em vinte anos, a china tornou-se 
a segunda economia internacional e passou a ser 
o principal parceiro comercial dos estados uni-
dos, do Japão e da união europeia; metade da 
população passou a viver nas cidades e um terço 
tem um nível de vida e as expectativas típicos da 
classe média urbana; as suas despesas militares 
duplicaram três vezes nesse período e o orçamen-
to de defesa chinês passou a ser o segundo maior 
do mundo. em todos esses domínios, o diferen-
cial de poder entre os estados unidos e a china 
reduziu-se significativamente e a força dessa ten-
dência permanece intacta.

a dinâmica de ascensão da china tem efeitos polí-
ticos relevantes. os chineses recuperaram a con-
fiança no seu destino histórico e as narrativas his-
tóricas sobre a humilhação imperialista foram 
substituídas por um nacionalismo assertivo. a exu-
berância da viragem chinesa não chega para escon-
der nem os impasses políticos do regime autoritá-
rio, nem os desafios da modernização económica 
e social, mas representa, em si mesma, uma mu-
dança importante nas relações sino-americanas.

A balança asiática

a competição estratégica entre os estados unidos e 
a china está, no essencial, concentrada na Ásia, um 
espaço regional cuja transformação acelerada se tra-
duz na extensão dos seus limites históricos. durante 
a primeira década do pós-guerra fria, a ressurgência 
da china impulsionou a restauração da Ásia oriental 
como uma região internacional e, sobretudo depois 
da crise financeira de 2008, a ascensão paralela das 
duas grandes potências continentais asiáticas abriu 
caminho à emergência de uma “Grande Ásia”, com 
uma configuração tripolar inédita: o “império do 
meio” passou a estar entre duas grandes potências, 
uma a oriente (o Japão), outra a ocidente (a Índia), 
e a china representa-se a si própria como o centro 
de quatro sub-regiões: a Ásia do Norte, a Ásia do su-
deste, a Ásia do sul e a Ásia central.
a nova balança do poder asiática tem três dimensões 
principais. a primeira é o equilíbrio bipolar entre os 
estados unidos e a china, a segunda o triângulo asi-
ático formado pela china, pela Índia e pelo Japão e 
a terceira um quadrilátero formado pelos estados 
unidos, pela Índia, pelo Japão e pela austrália.
os estados unidos e a china estão presos numa 
competição permanente. os estados unidos que-
rem manter o statu quo asiático e a china precisa 
de ser a principal potência regional para se tornar 
o challenger do seu adversário. essa tensão domi-
na a política asiática e concentra-se em questões 
diferentes. taiwan foi, frequentemente, o centro 
das relações bilaterais, mas, nos últimos tempos, 
as ilhas spratly e as senkaku-diaoyutai, que a chi-
na considera parte integrante dos seus “interes-
ses fundamentais”, têm estado na primeira linha 
das relações sino-americanas.
a china, a Índia e o Japão definem o essencial 
dos equilíbrios regionais. a china quer impedir 
uma aliança entre a Índia e o Japão, sobretudo 
se esse pacto for tutelado pelos estados unidos. 
o Japão não pode depender só da aliança norte-
-americana e, perante a ascensão da china, pre-
cisa de se aliar com a outra grande potência 
asiática. a Índia, tal como a china, tem uma po-
sição de princípio contra as alianças, mas a res-
surgência chinesa torna a convergência com  
o Japão a escolha racional numa lógica de equi-
líbrio regional.

1.6 • Conjuntura internacional

Os Estados Unidos e a China: dinâmicas de uma relação 
competitiva Carlos Gaspar

Nem os Estados Unidos, nem  
a China têm condições para 
dominar o outro, mas nem por 
isso conseguem deixar de ser 
rivais estratégicos, adversários 
políticos e inimigos ideológicos. 
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os estados unidos começaram a mudar as suas 
alianças regionais. Pela primeira vez esboçaram 
um acordo de segurança naval quadripartido com 
a Índia, o Japão e a austrália – o “Quad” – e admi-
tem novos quadros multilaterais, como a trans-
Pacific Partnership. Paralelamente, procuram 
aproximar-se dos antigos aliados asiáticos da união 
soviética, como a Índia, o Vietnam ou a mongólia, 
e tentam estimular alianças entre os seus parceiros 
regionais – entre o Japão e a Índia, entre a austrá-
lia e o Japão e entre a austrália e a Índia.
os estados unidos, aliados do Japão, da coreia 
do sul, das filipinas, da tailândia, da austrália e 
da Nova Zelândia, querem tirar partido da resis-
tência asiática ao “momento unipolar” chinês, 
enquanto a china, o principal parceiro económi-
co da maioria dos países asiáticos, quer forçar 
a retirada norte-americana da “Grande Ásia”. 

O equilíbrio instável

desde o fim da guerra fria, as relações entre os 
estados unidos e a china têm sido marcadas por 
uma instabilidade recorrente e as crises sucessi-
vas nas relações bilaterais podem pôr à prova a 
estabilidade internacional.
em 1989, a repressão das manifestações de tia-
nanmen, condenada pelas democracias ociden-
tais, provocou a imposição de sanções e tornou 
as questões de direitos humanos parte integrante 
da política norte-americana, o que as autoridades 
comunistas interpretaram como uma estratégia 
de “transição pacifica” cujo objectivo seria a de-
posição do regime comunista chinês. em 1994, 
a china protegeu o regime comunista da coreia 

do Norte da ameaça de uma intervenção preven-
tiva dos estados unidos para neutralizar o pro-
grama nuclear norte-coreano. a democratização 
do regime nacionalista chinês esteve na origem 
das crises bilaterais de 1995 e 1996, quando Pe-
quim tentou intimidar os eleitores em taiwan 
com exercícios de mísseis, aos quais Washington 
respondeu com a demonstração da sua força na-
val nos estreitos da formosa. em 2001, os atenta-
dos de “11 de setembro” e a recentragem dos 
estados unidos na “guerra contra o terror” impe-
diram que a sucessão de crises bilaterais provo-
casse uma guerra fria sino-americana. 
a crise financeira de 2008, em que o contributo 
das autoridades chinesas para conter os piores 
cenários de catástrofe foi reconhecido pelos esta-
dos unidos, podia ter aberto caminho para a ins-
titucionalização de uma “parceria estratégica”, 
cujo primeiro passo foi a institucionalização da 
cimeira de chefes de estado e de Governo do 
G20 como uma alternativa ao G7-G8. a nova ad-
ministração democrata declarou-se disposta a su-
bordinar a questão de taiwan e os problemas de 
direitos humanos a uma regra de cooperação glo-
bal entre as duas grandes potências. Porém, em 
Washington, as ilusões sobre o “G2” e a formação 
de uma “comunidade do Pacífico” duraram pou-
co tempo, enquanto em Pequim prevaleceu a vi-
são sobre o “declínio irreversível” dos estados 
unidos e do ocidente, cujo corolário lógico é a 
ascensão da china e do oriente. a instabilidade 
regressou às relações bilaterais. 
o G20 revelou-se demasiado heterogéneo para 
se afirmar como o centro da resposta à crise. as 

dificuldades nos quadros de concertação criados 
para conter os programas nucleares da coreia 
do Norte (a conferência dos seis) e do irão 
(cinco+um) mostraram os limites da conver-
gência entre os estados unidos e a china. Pelo 
contrário, a parceria estratégica entre a china e 
a rússia consolidou-se como o centro de uma 
coligação anti-americana. os dois parceiros auto-
ritários não só protegem os seus aliados na síria 
e no irão da pressão dos estados unidos, como 
chamaram a Índia, o Brasil e a África do sul para 
reunir uma cimeira dos “Brics” e acentuar uma 
clivagem internacional entre as potências emer-
gentes e os estados unidos. 
a china é cada vez menos o “parceiro responsável” 
dos estados unidos na definição dos novos equilí-
brios e cada vez mais o pólo de uma alternativa 
revisionista. o Presidente Xi Jinping anunciou um 
“novo tipo de relações entre as grandes potên-
cias”, cuja essência, segundo Yan Xuetong, é que 
“a competição estratégica entre a potência ascen-
dente e a potência hegemónica se possa fazer paci-
ficamente”, em vez de a transição internacional ser 
decidida pela guerra, como aconteceu no passado. 
a vantagem chinesa num quadro de competição 
bipolar, que valoriza o seu estatuto relativo, parece 
evidente. mas é prematuro antecipar uma bipolari-
dade sino-americana, tanto mais quando, para os 
estados unidos, a questão crucial não é conter a 
potência emergente, mas responder às mudanças 
nos equilíbrios internacionais com a consolidação 
do seu modelo de ordenamento liberal, onde a 
china se pode facilmente integrar, sem prejuízo 
dos seus interesses legítimos de segurança. n
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A GrAnde PArceriA TrAnsATlânTicA (TTiP) 
é a última grande aposta em matéria de acordos 
comerciais: juntar as duas maiores áreas econó-
micas do planeta, criando uma massa transatlân-
tica de livre comércio nos produtos industriais  
e agrícolas, com liberdade total em matéria de 
investimento.
A sedução que resulta dos enormes volumes en-
volvidos em termos de PiB, população, inovação 
e dinâmicas empresariais é ainda insuflada, de 
forma decisiva, com a possibilidade de respon-
der a uma futura hegemonia da china, marcan-
do tendências e modelos em termos globais.
no fundo, trata-se de criar as condições para  
o estabelecimento de um domínio ocidental no 
desenho das complexas regras a aplicar interna-
cionalmente ao comércio, equilibrando uma ten-
dência das últimas décadas, ainda mais inexorável 
neste século XXi, de transferência de gravidade 
do Atlântico para o Pacífico. e pressionando, as-
sim, mais facilmente, o acelerar dos compromis-
sos dentro da Organização Mundial do comércio.
Uma ambição que esbarra, contudo, num enor-
me emaranhado de regulações e normas que 
importa simplificar e tornar comuns. Mas cujo 
novelo, a ser desfeito, pressionará de forma ina-
pelável para que essas regras industriais e comer-
ciais se assumam como referência incontornável, 
forjando claramente um padrão mundial vantajo-
so para as indústrias dos dois lados do Atlântico.

Para além disso, uma Zona de comércio livre 
entre as duas áreas amplifica as possibilidades 
de crescimento dos eUA e União europeia: ga-
nhos anuais entre 0,4% e 0,5% do PiB a partir de 
2027, com a subida das exportações a poder 
chegar igualmente aos 2%, de acordo com  
as perspectivas mais comedidas.
do ponto de vista dos números, as cifras colo-
cam a Transatlantic Trade and investment Part-
nership como a segunda maior Zona de comér-
cio livre do Mundo – a maior em termos 
bilaterais – com mais de 800 milhões de consu-
midores, líder na transacção de bens e serviços, 
responsável por um terço do fluxo de mercado-
rias e metade das prestações de serviços realiza-
das em todo o mundo. 
Mais dos que as barreiras, que até já são reduzi-
das, mais do que a agricultura – sempre sensível 
nestes acordos, ainda mais com a relutância eu-
ropeia às práticas americanas – é a harmoniza-
ção em face das biotecnologias, dos produtos 
geneticamente modificados e dos complexos 
produtos financeiros que maiores ameaças im-
põem à concretização do projecto. 
O objectivo de ultrapassar os obstáculos e che-
gar a um acordo em novembro deste ano parece 
arrojado, excessivamente ambicioso, até.

Um casamento perfeito

são fundamentalmente quatro as áreas em que  
o acordo pretende fazer a diferença: 
i) Tarifas – remoção de todas as barreiras para 
produtos industriais e produtos agrícolas, com 
um enquadramento especial para os produtos 
mais sensíveis.
ii) serviços – abrir e integrar o sector ao nível do 
que já foi alcançado no capítulo industrial  
e abrir novos mercados de interacção, como os 
transportes.
iii) investimento – aumentar os níveis de investi-
mento e condições de liberalização já alcançados 
através de acordos existentes.

iv) Mercados públicos – o acordo visa assegurar a 
remoção de quaisquer entraves discriminatórios 
no acesso e concorrência a serviços tutelados pe-
las entidades estatais dos dois lados do Atlântico.
A Parceria Transatlântica é muito mais do que um 
mero projecto de intenções, muitas vezes deli-
neado ao sabor de pretensões políticas, rapida-
mente volatilizadas pelo passar do tempo e a 
pressão das opiniões públicas ou o eclodir de no-
vos interesses estratégicos. 
neste caso, os números e a realidade como que 
impulsionam essa aliança, tão esmagadores se 
assumem quando comparados com os restantes 
espaços mundiais: o investimento europeu na 
economia norte-americana é oito vezes aquele 
que é feito na Índia ou na china; o investimento 
norte-americano na europa é o triplo do que  
é canalizado para a Ásia.

Os dois actores são, além de tudo mais, os gran-
des pilares do comércio mundial: juntas, as duas 
economias representam praticamente metade do 
PiB mundial e assumem um terço de todos os 
fluxos de comércio. em matéria de investimento, 
alternam como principal parceiro comercial e de 
investimento com todas as restantes economias 
do mundo.
se, do ponto de vista das mercadorias, os últimos 
anos têm demonstrado uma maior dinâmica da 
União europeia, com uma balança crescentemente 
favorável para o lado europeu, a supremacia man-
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Áreas de comércio livre e comércio intrablocos Pedro Pinto

[...] as cifras colocam a 
Transatlantic Trade and 
Investment Partnership como 
a segunda maior Zona de 
Comércio Livre do Mundo – a 
maior em termos bilaterais [...]

O top cinco de exportadores de mercadorias representa 36% das exportações mundiais, quase
a mesma quota que os maiores Acordos Regionais de Comércio. Fonte: WTO, 2012.
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tém-se nos serviços e investimento, mas com me-
nor relevância (ver “comércio e serviços Ue-eUA”).

Volumes de comércio
e principais integrações

À margem deste ambicioso plano – numa impres-
são digital muito própria do Ocidente – os ventos 
oriundos da Ásia continuam a soprar de feição 
para o comércio mundial: as trocas encetadas pe-
los países da AseAn representaram 7% de todo  
o volume global, aproximando-se da nAFTA e da 
União europeia, as maiores integrações económi-
cas no que respeita à dimensão comercial.
Um valor ainda mais representativo, se olharmos 
para a distância que separa a AseAn do Mercosul, 
na América latina, e da sAdc, em África, respon-
sáveis por apenas 2% e 1% de todas as trocas. 
Por outro lado, a china assume-se individualmen-
te como o maior exportador mundial, respon-
dendo por 11,4% de todas as exportações, supe-
rando nessa corrida estados Unidos, Alemanha, 
Japão e Holanda. Um top cinco que ajuda a subli-
nhar a ascensão da Ásia, com uma crescente apro-
ximação ao continente europeu na exportação de 
produtos manufacturados  – mais de 4,4 triliões 
de dólares – bem como em produtos petrolíferos 
e minérios. 
cifras que colocam a zona asiática como a mais 
dinâmica do globo, com um aumento de 3% de 

exportações em 2012, em contraste com uma re-
gressão de 2% por parte da europa, afectada pela 
estagnação na zona euro. como corolário, a Ásia 
passou a deter 38% de todo o mercado de expor-
tação de mercadorias, ligeiramente atrás dos 41% 
registados pela europa, ainda na liderança.  
Já o continente africano e o Médio Oriente au-
mentaram as suas exportações de produtos mine-
rais e petróleo em 9% e 6%, respectivamente.
O top dez dos países que mais trocas empreen-
dem representa cerca de metade de todo o co-
mércio mundial – 51% – sendo que cabe às eco-
nomias desenvolvidas o grosso de todo esse 
tráfego: 42% de tudo o que é exportado tem a sua 
origem na produção desenvolvida pelas nações 
mais ricas do globo. 
Uma tendência que se estende ao sector dos ser-
viços, cuja evolução foi decrescente em 2012, 
caindo 4% face ao ano anterior. Índia, União eu-
ropeia, coreia do sul e estados Unidos foram os 
países mais afectados, ao invés do que aconteceu 
com o Japão, a economia que mais conseguiu va-
riar positivamente a exportação de serviços. 
Apesar do enorme fosso entre mais desenvolvi-
dos e menos avançados – sobretudo quando se 
olha para o Mundo como um enorme espaço co-
mercial – o crescimento das exportações dos paí-
ses menos intervenientes nesta massiva globaliza-
ção ficou-se apenas por 1%, em 2012, valor que 

contrasta com a exuberância dos Bric. na reali-
dade, Brasil, rússia, Índia e china apresentaram 
uma trajectória ainda mais forte que a União eu-
ropeia ou a nAFTA, a rondar os 4,5%.
Por fim importa relevar os estados Unidos como 
maiores exportadores mundiais, apesar de um 
défice comercial de quase 5% do PiB. Um sinal de 
sentido contrário expresso tanto pela china, cada 
vez mais próxima nesta corrida a dois, como pela 
Alemanha que, como terceiro maior exportador 
global, pode gabar-se de um superavit comercial 
sem precedentes. n

Top 5 de exportadores de mercadorias
(quota percentual no comércio mundial e principais parceiros
comerciais). Fonte: WTO, 2012.
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O aumento da exportação de produto manufacturados na Ásia ascendeu aos 4,4 triliões em 2012
(em mil milhões de dólares americanos). Fonte: WTO, 2012.
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Muito se escreveu já, também nas páginas do 
jANus, sobre aquela que terá sido provavelmente 
a maior crise financeira desde 1929-30, que fus-
tigou principalmente o mundo das economias 
avançadas a partir de 2007 e que se refletiu numa 
queda muito expressiva dos respetivos produtos 
internos brutos, especialmente em 2009. 
A distância temporal face ao epicentro do furacão 
será eventualmente já suficiente para uma análi-
se mais aprofundada sobre a situação económica 
da união europeia (ue 28), depois de uma crise 
que, nalguns casos, mudou, quiçá para sempre, 
boa parte da organização económica (mas tam-
bém social) de alguns dos países que a integram. 
É esse o intuito principal deste artigo; isto é, co-
meçando por identificar a situação económica 
atual da ue 28, clarificar também como reagiu 
cada uma das economias nos anos pós-crise, de 
que forma foram, ou não, capazes de encetar uma 
recuperação efetiva e, por último, quais as pers-
petivas que se colocam para o futuro próximo.

Europa ao tapete...

A informação disponível para o ano de 2009, 
aquele em que verdadeiramente mais se senti-
ram os efeitos da crise, não podia ser mais clara:  

o mundo viu cair o produto interno bruto (PiB) 
em 0,4% face ao ano anterior (em 2008 o cresci-
mento económico mundial tinha atingido 2,7%, 
já em queda face aos 5,3% de 2007): as econo-
mias avançadas, globalmente, perderam 3,4% 
(tinham crescido uns marginais 0,1% em 2008) 
mas a união europeia registava uma queda do 
PiB de 4,4%, quando em 2008 tinha evidenciado 
um crescimento de 0,6%. 
refém de uma crise financeira que tinha estado 
longe de ser ela a gerar, mas que a afetava como 
a mais nenhuma zona económica de referência, 
a união europeia dos 28 ia verdadeiramente “ao 
tapete”, o que era particularmente grave porque 
se sucedia a anos, nalguns casos décadas, de cres-
cimentos inferiores aos seus parceiros de outras 
zonas do globo.
Ficava assim ainda mais longínqua uma das grandes 
“bandeiras” que presidiu ao projeto de integração 
europeia, isto é, a criação de uma zona também, 
mas não apenas, económica que pudesse ombrear 
com os euA na disputa do sempre aliciante título 
da maior economia mundial. Pelo contrário, a eu-
ropa via o PiB norte-americano crescer a ritmos su-
periores e assistia à afirmação progressiva da china 
como grande potência económica mundial.

os gráficos que se apresentam são expressivos 
quanto à situação atual conhecida, isto é, o cres-
cimento económico em finais de 20131. 
comecemos, todavia, pelos dados agregados. 
Depois do annus horribilis de 2009, a união eu-
ropeia registou uma recuperação deveras interes-
sante nos dois anos seguintes, com o crescimento 
do PiB a aproximar-se dos 2% em 2010 e a atingir 
1,7%, em 2011. Foram os anos em que a gene-
ralidade dos países não hesitou em lançar mão 
de uma política orçamental mais expansionista, 
nalguns casos com aumentos salariais no setor 
público que se viriam a reverter por completo 
pouco tempo depois, mas também com o cresci-
mento do investimento público. 
No entanto, rapidamente a tendência viria  
a inverter-se e, um pouco por todo o lado mas so-
bretudo nos países do sul da europa e na irlanda, 
que o pós-crise viria a tornar conhecidos como 
os “países da periferia do euro”, o esforço de 
consolidação orçamental tornou-se a palavra de 
ordem e, nesse contexto, foram implementadas 
medidas muito drásticas de controlo orçamental, 
com consequências penosas para o crescimento 
económico. Por isso, não é de estranhar que em 
2012 o PiB tenha voltado a contrair (-0,3%), e que 

1.8 • Conjuntura internacional

A recuperação económica na União Europeia:
realidade ou ficção?

Manuel Farto
Henrique Morais

Os que já recuperaram... (em %) Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013.
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em 2013 tenha evidenciado um crescimento vir-
tualmente nulo. 
curiosamente, as economias avançadas, tomadas 
em conjunto, viram o respetivo PiB aumentar 
1,5% em 2012 e 1,2% em 2013, o que traduz  
e confirma o que se pressentia à época: as polí-
ticas monetárias e orçamentais mais acomodatí-
cias, nalguns casos mesmo muito expansionistas 
(nomeadamente a política monetária nos estados 
unidos), que outras economias avançadas imple-
mentavam mas que (alguma) europa recusava, 
estavam a mostrar-se claramente diferenciadoras, 
quando se analisava a evolução das economias  
e a sua capacidade de criar riqueza.
e, quiçá ainda mais grave, essas políticas, por mui-
to favoráveis que fossem ao propalado cenário de 
retorno da confiança dos mercados aos países da 
periferia do euro, estavam também a empurrar 
essas zonas da europa para uma recessão econó-
mica sem precedentes em décadas, que ameaçava 
vir a ter consequências muito para além dos aspe-
tos estritamente macroeconómicos.   

Uns recuperaram, outros nem
por isso...

Mas na própria união europeia as diferenças no 
padrão de crescimento dos últimos anos são bem 
marcadas. julgamos, aliás, ser útil criar subcon-
juntos de países em que, de alguma forma, se 
podem encontrar traços comuns na evolução do 
indicador em causa, isto é, do Produto interno 
Bruto (PiB). 
em primeiro lugar, temos aquela que deve ser 
possivelmente uma exceção a nível europeu,  

a Polónia, onde nem sequer se registou contra-
ção do PiB em 2009 (cresceu 1,6%) e onde foi 
possível manter alguma da imensa dinâmica de 
crescimento que havia sido acumulada na primei-
ra metade do novo milénio, mercê de uma boa 
capacidade de atração do investimento externo 
e, sobretudo no contexto do Leste europeu, de 
uma boa organização das estruturas socioeconó-
micas e políticas. 

um segundo grupo junta os países que, tendo 
registado, em maior ou menor grau, contrações 
do PiB em 20092, viram as respetivas economias 
recuperar nos anos mais recentes, ao ponto de 
evidenciarem já algum crescimento económico. 
trata-se de um grupo muito diferenciado, tanto 
geograficamente como na dimensão das econo-
mias em causa, integrando desde os “gigantes” 
Alemanha e reino unido, até à Letónia. 
Ainda assim, para além de os efeitos da crise 
terem sido distintos na maioria dos países que 
integram este grupo (e que estão indicados nos 
gráficos), a situação atual é também bem diferen-
te, quando se compara, por exemplo, a Alemanha 
(crescimento do PiB de 0,6% em 2013), a França 

(idem de 0,3%) ou mesmo o reino unido (idem 
de 1,9%), com a Letónia ou a Lituânia, em que 
o FMi estima crescimentos do produto interno 
bruto para 2013 de, respetivamente, 4% e 3,4%. 
Por último, um terceiro grupo, que integra dez 
países com uma característica comum: ainda que 
tenham recuperado parcialmente a destruição de 
riqueza que se seguiu ao período de 2008/2009, 
nos dois últimos anos voltaram à recessão. sem 
surpresa, fazem parte deste grupo a “armada 
sulista” (itália, espanha, Portugal e Grécia),  
o chipre, a croácia, a eslovénia e a república 
checa e, ainda, os algo surpreendentes Finlândia 
e Holanda. 
Ficava assim claro que a crise havia tido efeitos di-
ferenciados na europa e que a lógica simplista do 
centro versus periferia não era totalmente clara, 
isto é, alguns países do centro da europa, numa 
lógica menos geográfica e mais relacionada com 
a dimensão das economias e a proximidade dos 
centros de decisão, tinham também sido signifi-
cativamente afectados pelos ventos de crise e es-
tavam a encontrar dificuldade na recuperação. n

A distância temporal face 
ao epicentro do furacão será 
eventualmente já suficiente para 
uma análise mais aprofundada 
sobre a situaçao económica [...]

Notas

1 Em alguns países são já conhecidos os dados finais do PIB do 
4.º trimestre de 2013 e, portanto, do ano de 2013. Noutros, em 
que não foi possível obter essa informação, utilizaram-se as pro-
jeções de Outubro do Fundo Monetário Internacional que, em 
princípio, estarão próximo dos valores reais. 

2 No ano de 2009, a recessão teve dimensões muito distantes, 
desde uma variação do PIB de -1,9%, em Chipre, aos 17,7% da 
Letónia, passando pelos -5,1% da Alemanha, -5,2% do Reino Uni-
do ou -3,1% de França.

... e os que ainda não recuperaram. (em %) Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013.
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Nas págiNas aNteriores, procurou analisar-
-se a situação económica da União europeia no 
rescaldo de uma crise que, provavelmente, terá 
alterado a organização económica e social, se não 
de toda a europa, pelo menos de um número 
considerável de países, em especial da chama-
da periferia da área do euro. trata-se, agora, de 
refletir sobre o futuro próximo da economia 
mundial, uma economia também fragmentada 
entre países emergentes que mantêm, no geral,  
o forte dinamismo que os caracterizou nas úl-
timas duas décadas, os eUa que parecem apos-

tados em recuperar níveis de crescimento que 
permitam manter-se como a principal potência 
económica mundial, ainda que essa recuperação 
seja ainda pouco evidente e, por último, uma eu-
ropa absolutamente heterogénea, mesmo quan-
do limitamos a análise ao conjunto de países que 
têm o euro como moeda oficial.
os sinais de consolidação da recuperação económi-
ca mundial são bastante evidentes, ainda que, como 
iremos referir adiante, subsistam algumas incerte-
zas, mais relacionadas com o contexto geopolítico 
do que propriamente com motivações económicas.

por um lado, o mundo deverá continuar  
a contar com o forte dinamismo das economias 
emergentes, lideradas por uma China em que 
o crescimento do piB parece estar a estabilizar 
nuns “modestos” 7% a 8% ao ano e, em geral, 
pela continuada robustez das economias emer-
gentes do sudeste asiático. Neste contexto, 
mesmo os receios em torno de uma diminuição 
mais substancial do crescimento económico no 
motor asiático (a China) parecem esbarrar na 
determinação das autoridades oficiais chinesas 
em impedir um abrandamento mais expressivo, 

1.9 • Conjuntura internacional

A recuperação económica na União Europeia:
perspectivas

Manuel Farto
Henrique Morais

As perdAs dA crise: umA históriA muito AssimétricA

Quando as economias dos países em maiores dificuldades dão indícios de alguma, recuperação nalguns casos ligeiríssima, é tempo de fazer um balanço das 
perdas, mesmo que de maneira simplificada. Utilizando como variável o PIB per capita a preços constantes e como fonte de informação, um conjunto de países 
referenciado pela base AMECO podemos fazer um conjunto de observações interessantes e ensaiar alguma reflexão sobre a distribuição das perdas que se seguiu 
à erupção da crise em território americano.
Comparando os valores do PIB per capita entre 2007 e 2014 podemos constatar de maneira muito clara que as perdas se concentraram sobretudo na área do 
euro. As brutais perdas da Grécia e Chipre com valores superiores a 20%, a Itália, Luxemburgo e Irlanda com perdas superiores a 10% e a Eslovénia, Finlândia, 
Espanha e Portugal com perdas entre 5% e 9% confirmam a notável incidência do tsunami sobre um significativo grupo de países da área do euro que, no seu 
conjunto, perdeu no período em referência cerca de 2,5% do seu PIB per capita. Se é certo que os países mais dependentes do sector financeiro e os países com 
estruturas económicas desequilibradas foram os que mais sofreram, os efeitos não deixaram de se fazer sentir ainda em países como a Holanda, França e Bélgica, 
de menores distorções e desequilíbrios (entre 3%, 1,8% 1,4% respectivamente). De entre os 18 países da área do euro apenas 6 não registaram perdas, sendo de 
salientar o ganho superior a 6% registado pela Alemanha.
Quando considerando os restantes países da União Europeia verificamos que apenas 4 registam perdas e consideravelmente mais modestas que as registadas 
pelos países do euro. Só a Croácia e a Dinamarca se situam nos 5%, enquanto o Reino Unido, apesar da sua tradicional ligação à economia norte-americana, se fica 
pelos 3,7% e a Hungria desce menos de 1%. Todos os restantes seis países da União vêem o seu PIB per capita elevar-se, com destaque especial para a Polónia, 
que regista um acréscimo superior a 22%.
Fora da União Europeia podemos observar ainda o registo negativo de Islândia (cerca de 4%) e Noruega (cerca de 2%) enquanto Suíça (3,6%) Sérvia, Montenegro, 
Turquia e Macedónia registam valores muito positivos (entre 9 e 14%). O PIB per capita eleva-se igualmente, no período considerado, em países como o Japão 
(2,5%), Nova Zelândia (5%) e Austrália (7,7%) a Oriente, México (4,7%) a sul ou Canadá (2,2%) e E.U.A (3,2%) a ocidente.
Apesar de as consequências de uma crise internacional dependerem de maneira muito significativa das características próprias de cada país, torna-se necessário 
sublinhar a consequência fundamental referida: as condições da estrutura e funcionamento da área do euro aprofundaram os efeitos da crise internacional ori-
ginada nos EUA que, como se viu, a ultrapassou em tempo aceitável, chegando ao fim do período considerado com um balanço positivo em termos da variável 
representativa que utilizamos. Pelo contrário, a Europa, especialmente a área do euro, que não foi, nem de perto, o epicentro da crise financeira, acabou por 
ver a sua economia sofrer mais e, sobretudo, demorar mais tempo a recuperar e ser mais tímida nessa recuperação, mesmo que seja igualmente verdade que a 
recuperação nos EUA pouco tenha, por ora, de extraordinário.   
É certo que a área do euro criou, entretanto, alguns mecanismos para melhor enfrentar situações de crise, e que terá certamente aumentado o capital de expe-
riência para utilizar em situações análogas que se venham a colocar no futuro, mas torna-se indispensável uma aprofundada discussão sobre a potência desses 
mecanismos e as condições que os diversos países especificamente devem criar para melhor enfrentar novas crises que surjam no horizonte.

PIB per capita nos países da União Europeia. Variação entre 2007 e 2014 (em %). Fonte: AMECO, Comissão Europeia.
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como ficou evidente, já em 2014, com a imple-
mentação de um conjunto de medidas monetá-
rias e orçamentais de fomento à economia. 
embora no hemisfério ocidental as notícias 
não pareçam tão favoráveis, com alguns países 
da américa Latina, nomeadamente o Brasil1, 
a serem hoje um foco de preocupação quanto  
à evolução próxima das suas economias, é muito 
provável que o dinamismo da economia asiática 
mais do que compense qualquer abrandamento 
que se venha a registar na américa Latina.

Depois, temos o motor norte-americano. res-
ponsáveis por mais de 22% do produto interno 
bruto mundial, os eUa serão centrais na mate-
rialização da dinâmica de consolidação da recu-
peração económica mundial que se perspetiva. 
ora, os sinais do outro lado do atlântico, sem 
serem exuberantes, são bastante animadores. 
Nos dois últimos trimestres de 2013, o produto 
interno bruto cresceu, em taxa de variação em 
cadeia, uns robustíssimos 4,1% e 3,2%, muito 
sustentado pela evolução do consumo priva-
do. o consumo privado, elemento central do 
piB, mais ainda num país como os eUa, conti-
nuará muito animado por três fatores centrais:  
o mercado de trabalho, o mercado imobiliário 
e a bolsa.
o mercado de trabalho está em expansão2, 
o que assegura aos trabalhadores não só a ga-
rantia de uma ocupação, como adicionalmente 
a perspetiva de um aumento de remunerações 
que é, de per si, altamente sustentadora do 
consumo privado. recorde-se que a taxa de de-
semprego nos eUa atingiu em Janeiro de 2014 
o nível mais baixo desde outubro de 2008, em 
6,6%, e que a economia norte-americana tem 
sido muito eficaz na criação de novos postos de 
trabalho, naquilo que os norte-americanos de-
signam (e observam com particular atenção…)  
“setores não agrícolas”. 
o setor da construção, depois do enorme 
“trambolhão“ a que se assistiu em 2007/2008, 
com prolongamento nos preços e nas vendas 
até 2011, revelou nos últimos dois anos uma 
muito significativa recuperação e, hoje, as novas 
construções estão a aumentar, o mesmo acon-
tecendo aos preços médios das habitações. em-
bora seja prematuro falar em robustez do setor 
da construção, permanecendo alguma incerteza 
quanto à sua evolução próxima, nada parece 
indicar uma inversão brusca da trajetória de me-
lhoria, tanto da componente residencial, como 
da não residencial.     
por último, o sustentáculo final do consumo, 
pelos seus efeitos de riqueza, é o mercado de 

capitais e, em particular, as ações. ora, os ín-
dices de referência, nomeadamente o s&p 
500, tem batido sucessivos máximos históricos 
e, portanto, também por aqui os sinais são de 
sustentação do consumo privado. É certo que 
muito se tem falado de eventuais preços exces-
sivos nas ações norte-americanas, com alguns 
economistas de relevo a interrogarem-se mesmo 
sobre a possibilidade de estarmos perante uma 
nova bolha especulativa3, mas a verdade é que, 
à data em que se escrevem estas linhas (finais de 
fevereiro de 2014) nada parece indicar uma re-
versão próxima do movimento de alta das ações, 
em especial nos eUa. 
Do lado da produção, também se antecipam 
boas notícias. o setor empresarial dos eUa 
aproveitou a crise para se revigorar, intensi-
ficou a sua vertente exportadora e, embora li-
geiramente, diminuiu a dependência revelada 
historicamente pelas contas externas. se acres-
centarmos a permanência na economia de uma 
abundante capacidade produtiva excedentária, 
que permitirá às empresas intensificar a pro-
dução, reagindo aos sinais da procura, sem um 
esforço acrescido de investimento, então julga-
mos estarem completos os ingredientes para 
uma evidente história de sucesso do aparelho 
produtivo norte-americano nos próximos anos. 
e tudo indica que os resultados das empresas 
irão justamente confirmar este caminho de su-
cesso das empresas, sendo talvez uma das ra-
zões fundamentais para os sucessivos máximos 
históricos dos índices bolsistas nos eUa.  
Falta-nos a europa. 
primeiro, a europa do euro. timidamente, de 
forma mais sólida na alemanha do que em Fran-
ça, e ainda mais consistentemente na periferia, 
a verdade é que é possível encontrar alguns 
sinais que apontam para alguma consolidação 
próxima do crescimento económico na área do 
euro. Não será exuberante, tão pouco permitirá 
interromper uma longa trajetória de crescimen-
to económico inferior à esmagadora maioria 
das outras economias avançadas e, mais ainda, 
face aos mercados emergentes, mas ainda assim 
é muito provável que ocorra um efetivo cresci-
mento económico, já em 2014, na maior parte 
das economias do euro. 
a pergunta que se impõe é “como” será materia-
lizada essa recuperação.
a nosso ver, a existir, ela deverá ser sustentada 
pelo comportamento do consumo privado, mais 
marcante nos países da periferia do euro, não 
só por algo que chamaríamos de “recuperação 
técnica” face aos anos de 2011-2012, em que os 
processos de consolidação orçamental tiveram 
efeitos devastadores no consumo das famílias, 
mas também porque nos parece visível algu-
ma alteração no comportamento dos agentes 
económicos, em função dos desenvolvimentos 
recentes, sobretudo nos referidos países da pe-
riferia da área do euro. 
Na verdade, a evolução recente das crises da dívi-
da soberana, nomeadamente no que diz respeito 
à diminuição dos custos de financiamento e ao 
progressivo retorno aos mercados internacionais 

de dívida soberana, foi, para muitos, um “autênti-
co milagre”, o que poderá desencadear um senti-
mento geral mais favorável por parte dos famílias 
e das empresas da área do euro, mesmo tendo 
em consideração que o desemprego continua  
a ser um flagelo em boa parte das economias. 
além disso, dificilmente a região ficará imune 
à aceleração do crescimento económico que se 
perspetiva para boa parte das economias avança-
das, especialmente para os eUa. 
Na restante europa da União as situações são 
muito variáveis, desde um reino Unido claramen-
te em ascendente, até uma suécia e uma Dina-
marca em aparente estabilização (desaceleração?) 
do crescimento económico, passando pelo Leste 
europeu ainda algo “deprimido” e pelos países 
do Báltico, bastante mais “animados”.
em conclusão, parecem existir boas razões 
para acreditar numa recuperação da economia 
mundial nos próximos anos que, não sendo 
extraordinária e enfrentando alguns riscos, por 
exemplo, a nível geopolítico, com os sinais de 
agravamento da situação na Ucrânia, poderá 
ainda assim ser sustentada e abrangente. n

[...] parecem existir boas razões 
para acreditar numa recuperação 
da economia mundial nos 
próximos anos [...]

Notas

1 É muito provável que, depois dos grandes eventos desportivos 
que estão a ser preparados pelo Brasil, se volte a colocar a tóni-
ca nos excessivos fluxos de capitais que aportaram ao país nos 
últimos anos e que terão gerado algumas “bolhas especulativas”, 
em particular no mercado imobiliário e no segmento acionista. 
Por outro lado, a evolução da tensão social que se tem vivido 
nos últimos meses no país é uma enorme incógnita.  

2 O mercado de trabalho começa, aliás, a apresentar alguns sinais 
de alguma restritividade, o que, em tempo, poderá colocar al-
guns problemas às empresas e, consequentemente, à economia 
em geral.

3 A este respeito são interessantes, por exemplo, as considerações 
de Robert Shiller, ainda que o Prémio Nobel tenha sido mais 
assertivo nas suas considerações quanto às potenciais bolhas es-
peculativas no Brasil do que propriamente em relação aos EUA.  
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2014 será um ano crucial para a europa. 
em primeiro lugar, devido às mudanças que ocor-
rerão na arquitectura institucional da união, com 
novas lideranças nas instituições europeias, uma 
nova composição do parlamento europeu, novos 
presidentes da comissão europeia e do conselho 
e um novo alto representante da união para os 
negócios estrangeiros e a política de segurança. 
em finais de maio, os eleitores europeus votaram 
nas eleições para o parlamento europeu para ele-
ger 751 eurodeputados que representarão mais 
de 500 milhões de cidadãos. em segundo lugar, 
porque o quinto ano da crise do euro, de contí-
nuo teste à viabilidade do projecto de integração 
europeia, obriga à implementação de medidas de 
superação da crise e tomada de decisões que não 
podem ser paralisadas pelas alterações institucio-
nais de maio. por último, porque, no quadro da 
política internacional, um triplo desafio entre 
uma nova competição estratégica entre a ue e a 
rússia, a instabilidade política na vizinhança eu-
ropeia alargada e as alterações no papel securitá-
rio dos eua na área do espaço euro-atlântico 
obrigam a ue a assumir um papel mais assertivo 
na política internacional.

Mudança na arquitectura
institucional europeia

num momento de prolongada incerteza e inse-
gurança sentidas pelos cidadãos europeus face à 
capacidade de resposta dos governos e das insti-
tuições europeias na gestão da crise, as alterações 
institucionais podem servir de alavanca para 
manter em curso as reformas iniciadas e para atri-
buir à europa um novo impulso integrativo. as 
alterações institucionais serão significativas, ten-
do em conta que a crise da zona euro enfraque-
ceu nos últimos cinco anos o sistema de governa-
ção europeu, com o chamado ‘método 
comunitário’ – supranacional – a ser substituído 
pelo ‘método da união’, o mecanismo preferen-
cial da chanceler alemã angela merkel, o que veio 
a reforçar os elementos intergovernamentais na 
gestão da crise. como consequência, apesar de 
da crise ter emergido um Banco central europeu 

forte (como aconteceu em setembro de 2012 
quando o Bce, sob a liderança de mario Draghi, 
adoptou o programa da compra de dívida pública 
dos países endividados), a comissão europeia 
e o eurogrupo viram-se secundarizados. para 
muitos, o facto de o resultado das eleições para o 
pe dever ser indicativo da eleição do próximo 
presidente da comissão europeia (os mais prová-
veis são o socialista martin schulz, o conservador 
Jean-claude Juncker ou o liberal Guy Verhofstadt) 
pelo parlamento europeu, sob proposta do con-
selho, reforça a legitimidade democrática do pre-
sidente do orgão comunitário executivo. 

Desafios internos 

após quase um ano de semiparalisia devido às 
eleições legislativas na alemanha, em setembro 
de 2013, e de sucessivos adiamentos na tomada 
de decisões europeias, o conselho europeu de 
19-20 de dezembro de 2013 marcou o momento 
de regresso à ‘normalidade’ europeia, quando, 
após quase três meses de negociações entre a 
cDu/csu e o spD, se constituía a segunda Gran-
de coligação da alemanha unificada. mas entre o 
calendário eleitoral alemão e o calendário eleito-
ral europeu, os desafios à ue permanecem: avan-
çar com mecanismos de estabilização da zona 
euro, fortalecer as instituições europeias e a con-
solidação da governação económica, estimular o 
crescimento interno, a criação de empregos, e 
reforçar a competitividade externa, assim como 
responder às ansiedades das populações euro-
peias na legitimação política e contrariar o forta-
lecimento de forças antieuropeias. 
por um lado, a insatisfação de muitos eleitores 
tem provocado a polarização política vísivel nos 
resultados eleitorais que alguns partidos anti-eu-
ropeus têm obtido em eleições legislativas nacio-
nais, e que esperam ver confirmados nas eleições 
para o parlamento europeu. por outro lado, con-
tinua visível a fragmentação entre os estados do 
norte da europa, economicamente bem sucedi-
dos, como os países escandinavos, a alemanha, 
a áustria, a Holanda e a polónia, por um lado, e 
as economias do sul da europa, como portugal, 

espanha, itália, França e Grécia, cuja recuperação 
económica depende do sucesso ou fracasso das 
reformas estruturais e da competitividade econó-
mica. esta fragmentação é acentuada pelo relacio-
namento entre Berlim, paris e londres: assistimos 
ao fim (momentâneo?) da liderança franco-alemã 
da política europeia, ao afastamento do reino 
unido (ru) das políticas da união europeia, com 
a hipótese da renegociação da relação ru-ue 
quando/se se realizar o referendo sobre a perma-
nência do ru na ue em 2017, e à incerteza quanto 
à capacidade da França de levar a cabo reformas 
estruturais para evitar transformar-se no ‘homem 
doente da europa’. por seu turno, a alemanha da 
grande coligação estará a mudar o tom, mas não 
necessariamente o conteúdo da sua política euro-
peia de consolidação das reformas estruturais e 
rejeição da mutualização da dívida.
na política económica, permanecem os desafios 
da superação da crise da zona euro. apesar de 
uma ligeira recuperação económica na zona euro 
– e a previsão de uma lenta recuperação do piB 
dos estados membros da ue – os países do sul da 
europa permanecem fustigados pelo elevado de-
semprego, principalmente jovem, pela perma-
nência de dívidas elevadas, e a lentidão dos resul-
tados das reformas estruturais em curso. acresce 
a isto a insuficiência de estímulos ao crescimento 
económico e a falta de atratividade para capital e 
investimentos externos, sem os quais a competiti-
vidade económica e a sustentabilidade da dívida 
nestes países permanecem em risco. por outro 
lado, sendo o comércio dentro da zona euro um 
dos indicadores mais relevantes para economias 
como a portuguesa, é essencial que haja procura 
externa para fomentar o crescimento das expor-
tações. as alterações institucionais que se conso-
lidarem lentamente, após as eleições de 25 de 
maio, não alteram a realidade de um necessário 
aprofundamento da integração económica, finan-
ceira e fiscal da zona do euro, assente numa cres-
cente convergência na política de preços e salá-
rios entre os países membros da zona euro e na 
monitorização dos orçamentos nacionais e a cria-
ção de uma união bancária supervisionada pelo 
Bce e prevista para 2015.

Instabilidades externas:
as vizinhanças europeias 

num ambiente securitário global crescentemente 
complexo, a europa depara-se com dois contex-
tos externos que condicionam a sua acção exter-
na: primeiro, a discrepância europeia entre a 
procura por segurança e a incapacidade de satis-
fazer essa necessidade, ligada à instabilidade nas 
várias regiões vizinhas da ue, e segundo, a reo-
rientação estratégica dos eua para a ásia/pacífico. 
o agudizar da crise na ucrânia, desde fevereiro 
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A Europa em 2014: desafios internos e instabilidades 
externas Patrícia Daehnhardt

Os 15 principais orçamentos de defesa em 2013 (unidades: mil milhões de dólares americanos).
Fonte: International Institute for Strategic Studies.
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de 2014, e a futura governabilidade e o alinha-
mento externo do país é o maior desafio da pesc 
e das políticas externas dos estados-membros, 
principalmente da alemanha e da polónia. Vinte 
anos após as guerras de secessão balcânicas, que 
arrastaram as grandes potências europeias para 
um conflito que acabou por ser resolvido com a 
intervenção dos estados unidos e que revelaram 
uma ue impotente perante os interesses indivi-
duais das grandes potências, a situação na ucrâ-
nia representa uma crise séria, reveladora do mau 
estado das relações entre o ocidente e a rússia, 
e em particular entre a europa e a rússia. enquan-
to a ue quer atrair para o seu espaço os estados 
membros da parceria oriental criada em 2009, 
o presidente russo Vladimir putin não reconhece 
aos países do chamado ‘estrangeiro próximo’ da 
rússia a soberania política para escolher livre-
mente as alianças externas. a ue é nesta crise um 
actor activo, mais do que uma parte neutra indi-
cada para mediar a crise política. estão em jogo 
os futuros alinhamentos políticos na europa e a 
configuração da arquitectura de segurança euro-
peia passa pela definição do modus vivendi entre 
a europa e a rússia: a manutenção do statu quo 
tornou-se insustentável e a competição estratégi-
ca pela europa oriental encontra na crise ucra-
niana o seu expoente máximo. 
para lá da vizinhança oriental da ue, as respostas 
europeias continuam insuficientes à instabilidade 
política em áfrica e no médio oriente, em países 
como a síria, o egipto e a líbia, ou o mali e a re-
pública centro-africana. através da sua política 
comum de segurança e Defesa (pcsD), a ue tem 
feito missões militares de alcance limitado para 
uma estabilização a longo prazo dos países em 
conflito em que intervem: em fevereiro de 2013 
iniciou uma missão de treino das forças armadas 
do mali (euTm mali), e em fevereiro de 2014 
decidiu-se a missão de protecção de civis e assis-
tência humanitária na república centro-africana 
(euFor rca). mas tem sido a França, na defesa 
dos seus interesses em áfrica, o país europeu 
a seguir uma política de intervenção que visa es-
tabilizar países como o mali e a república cen-
tro-africana, onde tropas francesas, em conjunto 
com soldados da união africana, visam criar esta-
bilidade. 

A reorientação estratégica
norte-americana e as responsabilidades
dos europeus

a mudança da arquitetura de segurança das rela-
ções transatlânticas, despoletada pelo reordena-
mento estratégico de distribuição de poder entre 
as grandes potências e a reorientação estratégica 
dos eua para a ásia-pacífico, assim como a redefi-
nição da aliança atlântica num quadro pós-afega-
nistão, constitui o segundo contexto de mudança 
no qual a união europeia se tenta afirmar en-
quanto actor internacional. este reposicionamen-
to estratégico norte-americano, que foi acompa-
nhado por uma redução no orçamento de defesa 
dos eua, em janeiro de 2012, não equivale contu-
do a um retraimento estratégico dos eua do pal-
co mundial ou a uma diminuição substancial da 

capacidade de defesa de Washington: em 2013, o 
orçamento de defesa norte-americano era de 
600,4 bilhões de dólares, o que equivale a gastos 
na defesa que atingem aproximadamente a soma 
dos 14 países seguintes no ranking dos países 
com os maiores orçamentos de defesa no mundo 
(ver “os 15 principais orçamentos de defesa em 
2013”). 

neste contexto, a cimeira da naTo que se realiza 
em setembro de 2014 no país de Gales será rele-
vante para a europa por diversas razões. primeiro, 
porque a reorientação estratégica dos eua coloca 
o ónus da responsabilidade pela segurança e defe-
sa da europa cada vez mais nas mãos dos euro-
peus. segundo, porque será a cimeira pós-afega-
nistão, com a conclusão da missão da naTo no 
afeganistão e a necessária redefinição da identida-
de internacional da aliança. por último, porque a 
aliança deverá redefinir o seu nível de ambição, 
capacidade de acção e defesa adequada neste 
novo contexto estratégico. no quadro de uma es-
tratégia de cooperação partilhada, a convergência 
estratégica entre eua e a europa manter-se-á ape-
nas se os europeus melhorarem as suas capacida-
des militares, revelarem uma capacidade de acção 
estratégica autónoma e assumirem mais responsa-
bilidade pelo quadro securitário alargado da sua 
vizinhança, através da naTo, ou através da política 
comum de segurança e Defesa. apesar de o con-
selho europeu de dezembro 2013 ter dado uma 
nova visibilidade à pcsD com declarações de 
compromisso dos estados-membros sobre a eficá-
cia, o desenvolvimento das capacidades de defesa, 

e o fortalecimento da indústria europeia de defe-
sa, os problemas da defesa europeia persistem, 
contudo, acentuados pelos cortes orçamentais 
na defesa em quase todos os estados-membros, 
incluíndo a alemanha e o reino unido, e pela diver-
gência que persiste entre paris, londres e Berlim 
quanto ao papel que a ue deve assumir enquanto 
actor de segurança internacional na gestão de cri-
ses e resolução de conflitos.
na relação económica, as negociações em curso 
entre a europa e os eua, sobre uma parceria 
Transatlântica de comércio e investimento (TTIP: 
“Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship”) poderá produzir novas sinergias transa-
tlânticas para além dos benefícios comerciais da 
parceria, relevantes também para ultrapassar a 
crise de confiança que se iniciou entre os eua e 
os seus aliados europeus, devido ao escândalo 
nsa e às escutas norte-americanas a cidadãos eu-
ropeus. este TTip poderá ainda criar uma lideran-
ça comum no comércio internacional e definir 
um quadro de princípios e regras globais, para 
integrar ou isolar estados autocráticos como a 
china, enquanto os eua e a ue ainda tiverem po-
der para definir regras.
2014 será assim mais um ano crucial para a euro-
pa. o centenário do início da primeira Guerra 
mundial lembra a europa dos avanços considerá-
veis que os países antigos inimigos alcançaram, 
muito graças ao processo de integração europeia. 
mas quanto mais essa integração avançar – acela-
radamente na área económica e monetária, lenta-
mente na área da segurança e defesa – mais se 
identificam as crescentes resistências dos (gran-
des) estados-membros cientes de que da dimen-
são discursiva passou-se à realidade com implica-
ções concretas para as soberanias nacionais. no 
final, contudo, o que contará é saber como as po-
tências europeias, juntamente com outras potên-
cias ocidentais, poderão fazer prevalecer os seus 
valores num sistema internacional em que o 
equilíbrio de poder se está a reorientar do oci-
dente para o oriente e quando não há garantias 
de que potências como a china e a rússia quere-
rão contribuir activamente na resolução dos pro-
blemas globais. n

[...] a manutenção do statu quo 
[entre a Europa e a Rússia]
tornou-se insustentável  
e a competição estratégica  
pela Europa oriental encontra  
na crise ucraniana o seu 
expoente máximo.
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O aparecimentO dO mercOsul, na década de 
1990, gerou elevadas espectativas no continente 
americano e no mundo pelo dinamismo econó-
mico e comercial de um grupo de quatro países 
do sul, desafiando a proposta mais ampla do nor-
te, de criação de uma área de livre comércio do 
canadá à patagónia. contudo, tornou-se evidente, 
nos últimos anos, a fragmentação interna de um 
bloco onde os nacionalismos, as desconfianças 
mútuas, e as divergências que daí resultam, polí-
ticas e económicas, impedem francamente a exe-
cução plena de qualquer projecto de integração.

O aparecimento do Mercosul

na américa latina, depois do retrocesso da “dé-
cada perdida” dos anos de 1980, reanimou-se o 
crescimento económico e deu-se um novo im-
pulso à integração regional e sub-regional, sob 
o signo da liberalização comercial e abertura aos 
investimentos estrangeiros. O ressurgimento dos 
agrupamentos de integração, criados nos anos de 
1960 e 1970, dá-se em condições internacionais 
caracterizadas pelas transições negociadas dos 
conflitos político-militares e pela restauração da 
democracia na maioria dos países. seguem-se 
múltiplas vias de acção, incluindo mecanismos 
formais e informais, processos multilaterais e 
bilaterais, esquemas regionais e sub-regionais, 
acções comuns e unilaterais.
a sul, um novo e vigoroso mercado comum é 
criado pela argentina, Brasil, paraguai e uruguai, 
através do tratado de assunção, de 1991, signi-
ficando do ponto de vista político e comercial, 
efectivamente, um passo em frente para a supera-
ção da histórica rivalidade entre os dois gigantes, 
o Brasil e a argentina.
O objectivo de constituir um mercado comum, 
na data proposta em assunção (para 31 de de-
zembro de 1994)1, não foi alcançado. Hoje o 
mercosul está mais próximo de ser uma união 
aduaneira imperfeita ou uma zona de comércio 
mais ou menos livre2.
se consideramos o dinamismo dos fluxos comer-
ciais entre os países membros, o mercosul tem 
tido um relativo sucesso. de 1991 a 1997, o co-
mércio intrabloco quadruplicou, passando de 5 
mil milhões de dólares para 20 mil milhões. em 
2011, o comercio intrabloco já era superior a 50 
mil milhões de dólares.

Visando o seu alargamento e-ou aprofunda-
mento, foram assinados acordos de associação 
entre o mercosul e os estados membros da co-
munidade andina (colômbia, peru, equador e 
Bolívia) e chile. a Venezuela ingressou como 
membro pleno, em Julho de 2012. 
apesar de alguns dos aspectos positivos men-
cionados, o mercosul enfrenta hoje sérios pro-
blemas e importantes desafios. a tarifa comum 
não se aplica para muitos dos produtos-chave, 
e verdadeiras guerras comerciais são travadas 
entre as partes, nomeadamente entre o Brasil e 
a argentina, por causa das respectivas políticas 
proteccionistas (nos sectores como o calçado, 
têxteis, papel e celulose, peças de automóveis, 
alimentos, etc.). por outro lado, a demora na 
assinatura do acordo de livre comércio com a 
ue, poderá – de se avançar na criação do taFta 
(trans atlantic Free trade agreement) –‒ colocar 
o bloco regional ainda mais longe, na periferia 
das rotas comerciais do mundo.
O futuro do mercosul passará certamente pelo 
sucesso ou não que alcance o projecto de in-
tegração ao nível político (através da unasul), 
económico (através das infraestruturas que para 
o efeito forem criadas), e comercial (através do 
aperfeiçoamento da união aduaneira, ou seja 
da eliminação progressiva dos entraves e-ou 
impedimentos ao comércio livre entre os países 
membros).

O ingresso da Venezuela ao Mercosul

a Venezuela assinou o protocolo de adesão ao 
mercado comum do sul em 2006 tendo, con-
tudo, o processo ficado estagnado por falta de 
consenso entre as partes. O senado paraguaio 
opunha-se à entrada da Venezuela no bloco, ale-
gando que a república Bolivariana não cumpria 
as regras mais elementares da democracia.
em Junho de 2012 ocorreu o impeachment do 
ex-presidente paraguaio Fernando lugo, num 
processo considerado “ilegítimo” pelos outros 
países do grupo. invocando a cláusula democrá-
tica, o paraguai foi suspenso do mercosul. 
com o paraguai provisoriamente fora do bloco3, 
o Brasil, a argentina e o uruguai aprovaram una-
nimemente o ingresso venezuelano. tratava-se 
da primeira ampliação do mercosul, desde a sua 
criação.

a relação com o Brasil e os países do mercosul 
tem sido vista pelo governo venezuelano como 
peça-chave para coordenar posições políticas 
fora dos tradicionais esquemas de integração 
regional. para o resto dos países membros, a 
entrada da Venezuela no mercosul significa uma 
oportunidade para aprofundar o processo de 
integração sul-americano, mas ao mesmo tempo 
um grande desafio, porquanto será preciso adap-
tar os interesses venezuelanos a um mecanismo 
de concertação e harmonização de políticas.

com efeito, a Venezuela representa um forte 
polo de atracção para as exportações dos seus 
parceiros do mercosul. a balança comercial até 
hoje deficitária para o lado venezuelano poderá 
eventualmente obrigar os venezuelanos a um 
ajustamento das suas políticas macroeconómi-
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As incertezas do Mercado Comum do Sul Nancy Gomes

O futuro do Mercosul passará 
certamente pelo sucesso ou 
não que alcance o projecto 
de integração ao nível 
político (através da UNASUL), 
económico [...] e comercial.

A União de nAções sUl-AmericAnA

A ideia de criar uma Comunidade Sul-americana 
de Nações surgiu entre os presidentes dos doze 
países da sub-região, reunidos no Cuzco, Peru, 
em 8 de Dezembro de 2004, e tem nas Declara-
ções de Cuzco e Ayacucho os seus documentos 
fundacionais. Na reunião de Brasília, de 30 de 
Setembro de 2005, uma Declaração Presidencial 
definiu a Agenda Prioritária e o Programa de Ac-
ção da Comunidade; ao mesmo tempo aprovou 
as Declarações sobre a Convergência dos Proces-
sos de Integração de América do Sul e sobre a In-
tegração na Área da Infraestrutura, entre outras. 
O tratado constitutivo da União de Nações Sul-
-Americanas (UNASUL) foi assinado mais tarde, 
em Brasília, em 23 de Maio de 2008. Entre as 
instituições criadas, encontramos o Banco do 
Sul, o Parlamento Sul-americano, o Conselho de 
Defesa Sul-americano, o Conselho Energético 
Sul-americano, e o Secretariado-geral.
Engendrada sobretudo pelo Itamaraty, a criação 
da UNASUL reflecte o interesse do Brasil em 
estimular o desenvolvimento económico e a 
estabilidade no entorno sul-americano. Como 
retorno, o ambiente pacífico na sua área de in-
fluência directa permitiria ao governo brasileiro 
consolidar-se como um importante actor no ce-
nário regional e mundial.

2011 Janeiro a Setembro de 2012 Janeiro a Setembro de 2012 
(incluindo a Venezuela)

Industrializados 26,68 15,77 18,49

Participação no total do MERCOSUL (%) 95,80 92,76 89,10

Mercosul 27,85 17 20,75

exportações brasileiras (em mil milhões de dólares americanos).
Fonte: MERCOSUL: http://www.mercosul.gov.br/exportacoes-brasileiras/view?searchterm=export/.



31

cas, de regulação do regime de câmbios, das 
políticas laborais e do regime de protecção dos 
investimentos.

O Mercosul e a União Europeia

a união europeia é hoje o primeiro parceiro co-
mercial do mercosul, representando 20% do total 
do seu comércio externo. por sua vez, o merco-
sul é o oitavo parceiro comercial mais importan-
te da ue, representando 3% do comércio total da 
união. as exportações da ue para a região têm 
vindo a aumentar nos últimos anos, passando 
de 28 mil milhões em 2007, para ‒45 mil milhões 
em 20114.

a complementaridade das economias é eviden-
te. não obstante, as negociações entre a ue e 
o mercosul, no sentido da liberalização do co-
mércio interregional têm sucumbido em várias 
ocasiões. após uma longa pausa, estas foram re-
tomadas em 2010, e continuam em andamento, 
ao mesmo tempo que permanecem as divergên-
cias no que diz respeito ao acesso dos produtos 
agrícolas do mercosul, ao mercado europeu, e 
dos produtos manufacturados e de serviços da 
ue, ao mercado do bloco do sul. podemos ain-
da adicionar que o contexto político no merco-
sul tornou-se mais complexo com a entrada da 
Venezuela, um país cujas políticas mais radicais 

parecem difíceis de conciliar com um ambicioso 
acordo entre os dois blocos.
Quanto ao futuro da relação entre a ue e o 
mercosul, parece-nos evidente que, não estan-
do previstas alterações significativas na política 
agrícola comum europeia ou pac, e estando ao 
mesmo tempo doha num impasse, o caminho 
do bilateralismo, ou seja, da negociação do 
bloco europeu com os países do mercosul, de 
forma individual, dentro de um quadro comum, 
será a alternativa possível ou a mais viável, ten-
do em vista uma zona de livre comércio5. n

Notas

1 Mercosul, “Tratado para a Constituição de um Mercado Comum 
entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, 
a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai: 
Artigo 1”. 

2 Elizabeth Accioly, convidada a participar na mesa redonda “A 
América Latina frente ao espelho da sua integração”, organizada 
pelo OBSERVARE, as Embaixadas do Uruguai e do México, FE-
DERASUR e IPDAL, em 27 de Maio de 2011.

3 O Paraguai reingressou ao bloco em Agosto de 2013. Em 18 de 
Dezembro do mesmo ano, a Câmara dos Deputados do Para-
guai aprovou, de forma definitiva, o protocolo de adesão da 
Venezuela ao Mercosul, retirando também uma declaração de 
“persona non grata” que mantinha desde 2012 contra o actual 
presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

4 Cf. Comissão Europeia: Comércio: Países e regiões: Mercosul.
5 Cf. EMERSON, Michael e Renato Flores (Ed.) (2013), Enhancing 

The Brazil-EU Strategic Partnership. From the bilateral and 
regional to the global, p. 34.

6 Ministério das Relações Exteriores, “Dados básicos e principais in-
dicadores económico-comerciais da Venezuela”. Agosto de 2013, 
disponível em http://bit.ly/1bt9asm/.
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o eixo BrAsil-VenezUelA

A Venezuela, um país amazónico, andino e caribenho ao mesmo tempo, e um importante exportador de 
petróleo, é naturalmente um parceiro estratégico para o Brasil e para a sua política regional.
O processo de aproximação político-diplomática entre a Venezuela e o Brasil teve início em finais dos 
anos de 1970. Contudo, a relação entre os dois países passará da retórica das boas intenções ao prag-
matismo necessário só a partir de 1994, quando, durante o Encontro de La Guszmania, os presidentes 
Itamar Franco e Rafael Caldera assinaram importantes acordos e compromissos bilaterais. Vale a pena 
lembrar que no mesmo ano, o presidente Caldera anunciou o apoio à candidatura do Brasil para obter 
uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. 
Apoiado pelo governo brasileiro na época do mal sucedido golpe de 2002, e na greve geral dos trabalha-
dores da indústria petrolífera, o presidente Hugo Chávez Frias mostrou-se ‘agradecido’. A partir de 2002, 
o governo bolivariano alterou definitivamente o rumo da política exterior venezuelana, dando prioridade 
às relações com o Brasil, distanciando-se de parceiros tradicionais como a Colômbia.
Entre 2003 e 2007, o Brasil passou de 26.º ao 8.º lugar como parceiro comercial da Venezuela. Em 2012, 
o Brasil ocupava já o 4.º lugar (8,2% do total) na lista dos principais fornecedores, e o 7.º lugar como 
destino das exportações venezuelanas (1,2% do total).6
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Cinco países membros
Território: 13 milhões de km2

PIB: 3 triliões de dólares
População: 300 milhões de habitantes
O bloco está entre os maiores produtores e exportadores 
de insumos e de alimentos, entre os dez maiores produtores 
de aço, com gás natural em abundância, 20% das reservas provadas 
mundiais de petróleo – sem contar o pré-sal brasileiro –, uma extensa 
biodiversidade e grandes recursos hídricos.

Mercosul. Fonte: OBSERVARE.
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O balançO dO triângulO meridiOnal das 
américas, relativo ao ano de 2013, é o da quadra 
difícil, tanto na economia quanto no repertório 
da democracia. a economia sul-americana tem 
demonstrado menos musculação desde a crise 
dos preços dos produtos de exportação na base 
das commodities. a região seguiu, no entanto, 
na maioria dos países, os programas de inserção 
social.  
Os governos da primeira década do século XXi 
e início da segunda sustentaram suas bases polí-
ticas nos setores da inclusão social. tornaram-se 
reféns e promotores de um capitalismo pregui-
çoso, socialmente sustentado por bolsas e aju-
das, sem objetiva contrapartida dos usuários 
das novas políticas sociais.
O desenho do quadro econômico, ao fim de 
2013, é bastante contraditório. Pífio foi o cresci-
mento no brasil em 2012 e 2013. O financia-
mento infraestrutural caduca, mas o consumo 
se expande de forma exponencial. a moeda pade-
ce e a inflação segue com vontade de robustecer.
Por outro lado, reconhece-se o avanço da renda 
média, que já chega, em países como o brasil, 
ao valor de uS$ 10.000 per capita ao ano. Hou-
ve elevação da renda média na américa do Sul, 
mas as diferenças entre ricos e pobres aumenta, 
como demonstra a desigualdade chilena, extra-
ordinária e inadmissível, em uma das socieda-
des mais avançadas da américa do Sul. Foi esse 
um dos debates, em novembro de 2013, no con-
texto da eleição presidencial do Chile.
na maioria dos estados sul-americanos, o ano 
de 2013 anunciou a ampliação da dominação 
burocrática sobre as políticas públicas. a buro-
cracia é funcional aos pactos de poder e às no-
vas formas de cooptação, particularmente pela 
busca de elevar-se socialmente no estado. Há 
uma nova classe burocrática já criada, nesses 
mais de dez anos de experiência do modelo. 
Seu centro é um exército de parasitas, animados 
pelos concursos públicos, à busca da facilidade 
do acesso ao estado. 
a ampliação da corrupção endêmica permeia 
grande parte das relações entre as classes gover-
nantes e tais burocracias, como se observa no 
caso brasileiro. O final do ano de 2013 caracteri-
zou-se, à semelhança de uma tradicional novela 
brasileira na tV, pelo entrar e sair dos presídios 
de criminosos. eram os empresários, parlamen-
tares e homens de governo e portadores de car-
gos de confiança do estado burocrático.
Os casos extremos estão na Venezuela e na bolí-
via, mas também na argentina. estados centrali-
zados e personalistas roubaram os sonhos dos 
que desejavam uma saída à fraqueza do estado 
nas décadas neoliberais. Já não se distinguem 
tanto as diferenças entre as garras dos liberais 

dos anos 1990 e os novos governantes do autoc-
tonismo sul-americano. no brasil, modelos dife-
rentes com resultados pífios foram implementa-
dos nas duas décadas. O dos anos 1990 resolveu 
questões fiscais, monetárias e inflacionárias. e o 
de 2002 a 2012 encetou continuidade econômi-
ca do anterior, com certa ênfase à inclusão so-
cial sem educação, mas com criação de clientela 
política na lógica da pobreza mitigada. 
a argentina é um caso emblemático do persona-
lismo político. a Venezuela desaparece do mapa 
gradualmente. O presidente maduro invocou 
até o direito divino de deus de criar o natal em 
outubro. esse, sim, é o exemplo maior do realis-
mo mágico da américa do Sul.
a economia é peça crucial para o declínio relati-
vo da américa do Sul no sistema internacional 
no ano de 2013. ela recuou em seu ímpeto de 
crescimento e capacidade de avançar um proje-
to industrialista, de integração competitiva nas 
cadeias produtivas globais. a integração tam-
bém mostra dificuldades de avançar. Há inúme-
ras iniciativas concomitantes de integração que 
não se falam entre si, emaranhadas  na pouca 
razão prática e de projetos sem carteiras e recur-
sos para avançar a infraestrutura necessária a 
processo sério de integração regional.

ainda há alguma esperança no mercosul, apesar 
das barreiras e dificuldades impostas por prote-
cionismos como os da  argentina contra o brasil. 
aos 22 anos do tratado de assunção, o ano de 
2013 pode ser visto como rito de passagem da 
adolescência do Cone Sul para sua vida adulta. 
O mercosul acumula êxitos, mas também anota 
frustrações nas duas décadas de existência. 
a opinião pública, na américa do Sul, se divide 
acerca dos avanços da integração platina, que 
incluiu a Venezuela no ano de 2012. Os otimis-
tas defendem o mercosul por ser a mais vigoro-
sa e realista experiência de integração econô-
mica e de concertação política na américa 
latina. Seu nascimento teria sido uma boa saí-
da sub-regional contra a alca dos anos 1990 
e uma experiência alternativa à área de livre 
comércio como aquela que amarrou o méxico 
aos estados unidos. esse é o mantra que ainda 
move a diplomacia argentino-brasileira para 
justificar, no ano de 2013, as razões pelas quais 

essa relação estratégica segue o eixo da inte-
gração mercosulina.
Os pessimistas, por outro lado, anotam paixões 
ideológicas que sacrificam a estabilidade jurídica 
da integração do sul da américa do Sul, como de-
monstraria a crise recente da inclusão da Vene-
zuela, sem a devida aprovação pelo parlamento 
paraguaio. Outros lembram a dificuldade de 
construção de cadeias produtivas e alinhamentos 
empresariais entre os sócios do mercosul. Criti-
cam a falha na forja do projeto de desenvolvimen-
to na região de forma inclusiva, mesmo das regi-
ões periféricas, ao projeto do mercado comum.
a quadra difícil desses dias, quando o protecio-
nismo intrabloco torna difícil a passagem de 
uma mera união aduaneira na direção de um 
mercado comum, expressa a natureza contradi-
tória do mercosul. O balanço das duas décadas 
acumula conta positiva na comércio intrabloco, 
que seguiu importante para o brasil no ano de 
2013, embora não se possa afirmar que haverá 
soluções plausíveis aos novos desafios.

Objectivos alcançados

O que fica do mercosul dos 22 anos de idade? 
em primeiro lugar, seu impacto pedagógico no 
campo psicossocial. O mercosul segue sua di-
mensão política, sempre esquecida pelos analis-
tas de hoje: a recusa da argentina e do brasil de 
produzirem bombas atômicas. a diplomacia do 
átomo apresenta um capítulo feliz de confiança 
mútua entre os dois gigantes do Cone Sul: ar-
gentina e brasil. garante, em certa medida, 
hoje, um capital político advindo de uma gran-
de negociação de convivência com o vizinho, 
como fizeram, em proporções mais complexas, 
a França e a alemanha, nos anos 1950.
em segundo lugar, não se pode minimizar a ele-
vação gradual do comércio intrassazonal, como 
fruto de decisões econômicas, sobretudo políti-
ca, que moveram novas correntes de comércio. 
Se em 1991 o comércio no bloco estava em tor-
no de 4,5 bilhões de dólares, os valores chegam 
a cerca de 40 bilhões nos últimos anos. 
em terceiro lugar, o mercosul foi o experimento 
sub-regional que permitiu a internacionalização 
das empresas brasileiras, públicas e privadas. Foi 
o lócus em torno do qual se pode animar a mo-
vimentação dessas empresas para o entorno sul-
americano, para a África e mesmo para a China e 
as economias tradicionais. O treino desse movi-
mento importante para entender a internaciona-
lização da economia brasileira foi promovido, 
em laboratório mais seguro, pelo mercosul.
Há matéria pouco incluída nos balanços do mer-
cosul adulto, que é o impacto do processo de 
integração na interação das sociedades nos cam-
pos educacional e cultural. O bloco motivou um 
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importante trânsito de estudantes, professores 
e viajantes entre os países da região. rompeu-se 
o isolamento cultural. asseguraram-se reconhe-
cimentos de diplomas na forma de protocolos. 
São circunstâncias societárias do processo de 
integração, aspectos complementares ao econô-
mico, mas que agem no campo da afetividade. 
isso é também política internacional.

Desafios futuros

em conclusão pode-se supor, mesmo que difícil 
a quadra de 2013 nos campos da economia e da 
política, alguma esperança na américa do Sul. 
O crescimento modesto, o progresso adiado, a 
corrupção, a violência de suas grandes capitais, 

a indolência gerada pelas políticas sociais de 
bolsas sem contrapartidas, a reação dos jovens 
de classe média que não mais suportam a baixa 
capacidade das elites políticas de apresentar um 
projeto de estado normal, entre outros aspec-
tos, são preocupantes; mas também desafiado-
res para as novas gerações que foram às ruas em 
cidades como São Paulo, rio de Janeiro e brasí-
lia em junho de 2013.
no entanto, a reposição dos interesses reais de 
suas populações, a reforma na política que redu-
za esse estado do mal-estar, a melhoria da classe 
política, além de uma revigorada integração pro-
dutiva e competitiva na américa do Sul, não são 
apenas uma quimera. Há elementos que necessi-

tam ser recuperados do nascimento do mercosul, 
como as cadeias produtivas e ligadas ao mundo, 
além de uma  educação cidadã e  ética, conscien-
te de que se devem formar cidadãos críticos da 
outra educação voltada para barrar o crime elei-
toral dos usurpadores das possibilidades eleva-
das da região sul-americana. n

PrinciPais dificuldades da integração na américa do sul

O quadro político e econômico dos países latino-americanos, nos fins do ano de 2013 e início de 2014, 
parece mais opaco que a visão relativamente otimista deste artigo. A América Latina, nos primeiros meses 
de 2014, enfrenta novas dificuldades, particularmente na América do Sul. Crescimento baixo do PIB 
da região, abaixo do crescimento global, e movimentações sociais e políticas que moveram grande parte 
das populações jovens nas ruas de São Paulo, Caracas e Buenos Aires, indicam dificuldades na melhoria 
do clima necessário ao progresso. Há claramente preocupações, em torno de aprofundamento de proble-
mas que emergem na região.
Em primeiro lugar, o Brasil do governo Dilma terá pela frente uma difícil eleição, diante das dificuldades 
internas, na economia e na política, bem com em relação aos problemas de seus vizinhos. A Argentina, 
parceira recente da quadra democrática, particularmente depois da criação do Mercosul, está a exigir que 
o Brasil apoie a decisão do governo vizinho de dar novo calote em fundos de investimentos estrangeiros. 
Em segundo lugar, a Argentina, desde 2005, não tem crédito na praça e vai precisar voltar a pedir recursos 
do Fundo Monetário Internacional (FMI). A expectativa do mercado é de que, até dezembro de 2014, 
as reservas em moeda estrangeiras cheguem a US$ 16 bilhões, o qual daria apenas para resolver a dívida 
interna. No momento essas reservas estão calculadas em torno de US$ 28 bilhões. Mas as dívidas da 
Argentina com o Clube de Paris estão na ordem de US$ 4 bilhões e cerca de US$ 2 bilhões com fundos 
norte-americanos.
Essa matéria parece complicada para o Brasil, uma vez que o próprio país está sob o escrutínio das agências 
financistas interessadas em saber se a presidente Dilma quer se juntar aos problemas argentinos. O fato 
de o Brasil demonstrar certa solidariedade ao parceiro do Mercosul coloca o governo Dilma em saia justa.
Em terceiro lugar, a Venezuela, por sua vez, em chamas nos primeiros meses de 2014, divide a opinião 
pública do Brasil. Enquanto o governo mantém silêncio ativo em favor ao governo de Maduro, empresá-
rios brasileiros reclamam que os venezuelanos não pagam o que foi exportação de produtos brasileiros 
ao país vizinho. Um aprofundamento da violência na Venezuela, segundo mercado do Brasil hoje na re-
gião, depois da Argentina, contrai ainda mais os problemas das contas correntes e dos fluxos correntes 
com esses parceiros naturais na região sul-americana.
O caso argentino, no qual o Brasil parece se apresentar como amicus curiae do país austral, ao lado 
da crise de comércio com a Venezuela, podem degradar a própria expectativa de manutenção da nota 
do Brasil, de “estável” a ‘negativa’, nota original que vem sendo mantida pelas ratings internacionais, 
desde junho de 2013, particularmente pela Avaliação da América Latina da Standard and Poor’s.
Em quarto lugar, há um país da América Latina que, na retomada gradual da economia norte-americana, 
vem demonstrando recuperação produtiva e apreciação positiva dos mercados. Foi esse o sinal da Confe-
rência de Davos, na Suíça, no início de 2014. O acoplamento da economia mexicana, associado às refor-
mas políticas que o novo presidente mexicano vem pondo em marcha, vem permitindo uma perspectiva 
mais positiva em relação aos países da América Central e do Caribe. Segunda economia da América Latina, 
o México parece retomar o que havia perdido nos últimos anos, a partir de 2008, na recuperação do 
tempo perdido. O crescimento econômico mexicano previsto para 2014 estaria acima do patamar dos 
3% do PIB em relação ao ano anterior. E os investidores internacionais consagraram ao México o exemplo 
de fator de segurança para as inversões externas diretas.
Finalmente, mesmo o Chile, que volta a ser dirigido pela socialista Michele Bachelet, enfrenta dificuldades 
com a elevação de pressões sociais no caso da educação privada e cara, criticada pela juventude chilena, 
além de problemas de crescimento modesto. Seu governo deverá enfrentar desafios voltados para a me-
lhor inserção do Chile nos programas de integração na própria América do Sul, embora muitos chilenos 
prefiram  ampliação das relações econômicas e estratégicas com a Ásia, particularmente junto à região 
Ásia e Pacífico. Nessas linhas seguem os peruanos, mexicanos e colombianos.
Esses aspectos, entre outros, como o baixo crescimento econômico do Brasil previsto para o ano de 2014 
e uma dura eleição com pressões populares no país em torno de mais ganhos sociais e segurança nas 
cidades e no campo, tornam a região sul-americana uma incógnita. Sua inserção positiva e altruísta 
nas oportunidades que advêm da retomada da economia chinesa e dos Estados Unidos da América ainda 
não é observada pelos fatos.
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O fim da Guerra fria e o aprofundar da glo-
balização introduziram grandes alterações no 
sistema internacional. Com o termo da ordem 
bipolar, tornou-se evidente que este não é com-
posto exclusivamente pelas relações políticas 
que se estabelecem entre estados (à imagem das 
concepções clássicas da corrente realista), mas 
sim por uma rede complexa de relações entre 
actores diversos em que a dimensão económica 
tem um peso sem precedentes. 
O sector energético ocupa uma posição muito 
destacada neste contexto, em função do seu ca-
rácter imprescindível para o crescimento das 
economias. Nos últimos anos, a expansão de 
gigantes demográficos como a China e a Índia 
recolocou a energia no centro do debate inter-
nacional, por via do aumento da procura de re-
cursos. Por outro lado, há estados que utilizam 
assumidamente a energia como fonte de poder, 
no sentido mais tradicional do termo, como se 
pode ver pela forma como a federação russa 
emprega as suas reservas de gás natural no âm-
bito de uma política de proximidade com países 
vizinhos.
Os estados produtores têm uma noção crescen-
te de que a energia, além de uma fonte de recur-
sos financeiros, também é uma fonte de poder 
político, que poderá ser rentabilizada através de 
grandes empresas estatalmente controladas ou 
tuteladas. Nem sempre foi assim. Na primeira 
metade do século XX, o mercado petrolífero era 
dominado por multinacionais de carácter priva-
do (as international oil companies), que extra-
íam os recursos naturais de países terceiros e os 
pagavam a preços baixos. Graças a isso, através 
dos processos de transformação, transporte  
e distribuição, obtinham margens muito favorá-
veis que potenciavam os seus lucros.
Vários factores impulsionaram a transformação 
deste mercado nos últimos sessenta anos. as in-
dependências coloniais do pós-Segunda Guerra 
mundial, as dinâmicas da Guerra fria, os cho-
ques petrolíferos e o aumento dos preços do 
petróleo nos mercados internacionais ditaram 
mudanças relevantes. Os estados produtores 
assumiram que a gestão das próprias reservas 
através de grandes companhias estatais (natio-
nal oil companies) poderia ser sinónimo de 
menos dependência energética face ao exterior, 
de controlo de uma fonte de receitas muito con-
siderável e de exercício de poder económico  
e político.
a américa Latina não escapou a esta lógica, 
como pode se comprovado, por exemplo, pela 
recente ascensão do Brasil a país exportador de 
petróleo, em função do desenvolvimento da ex-
tracção em águas profundas (pré-sal) e da cor-
respondente transformação da estatalmente 

controlada Petrobras numa referência mundial 
nesta matéria. 

Crise argentina

O que hoje parece constituir uma evidência  
(a vantagem de um estado controlar os seus re-
cursos energéticos) nem sempre o foi. Nos anos 
1980 e 1990, uma boa parte dos governos lati-
no--americanos optaram por políticas liberali-
zantes para as suas economias, aplicando um 
conjunto de medidas que ficou conhecido,  
a partir de 1989, pelo “Consenso de Washing-
ton” (em função de se situar nesta cidade a sede 
do fundo monetário internacional e do Banco 
mundial).
O final dos anos 1990 e o início do século XXi 
foi um período de crises económicas e financei-
ras em determinadas regiões que causaram al-
guma instabilidade ao sistema internacional. 
Obviamente, aos olhos de hoje, não poderão ser 
comparadas com a crise que tem início em 
2008, mas em determinadas regiões (rússia, Su-
doeste asiático, américa Latina), as suas conse-
quências foram especialmente gravosas para as 
respectivas populações. a argentina é disso 
exemplo, quando, no final de 2001, se viu sub-
mersa na maior crise da sua história. 
durante a década de 1990, o governo argentino 
liderado por Carlos menem lançara uma política 
de privatizações a larga escala, através da qual  
o estado assumira que se pretendia desfazer de 
toda a sua actividade empresarial, rentável ou 
não rentável. desta forma, o monopólio estatal 
de energia eléctrica, os caminhos-de-ferro,  
a gestão rodoviária, as telecomunicações,  
a companhia de aviação de bandeira, entre mui-
tos outros, foram divididos e vendidos a investi-
dores nacionais e estrangeiros. Naturalmente, 
as vertentes não rentáveis destes negócios fo-
ram encerradas, como no caso da ferrovia ar-
gentina, que viu a sua rede dividida e numero-
sos ramais fechados. No sector energético,  
a histórica companhia petrolífera estatal Yaci-
mientos Petrolíferos del Estado ( YPf) não esca-
pou a esta lógica e, logo no início do mandato 
de menem, foi convertida em sociedade anóni-
ma e privatizada. em 1993, o estado central já 
só mantinha 20% das acções e a golden share. 
Seis anos depois, vendeu os 15% de acções que 
ainda controlava à espanhola repsol, accionista 
maioritária.
em paralelo às reformas liberalizantes, para 
controlar a inflação, foi instituída a paridade en-
tre o peso argentino e o dólar norte-americano. 
Será o fim desta paridade, em finais de 2001,  
a despoletar a crise que já era latente, com uma 
corrida dos cidadãos aos bancos para retirar de-
pósitos, com receio do seu mais do que previsí-

vel congelamento. este é um momento dramáti-
co na história dos argentinos, com grandes 
manifestações de rua e confrontos com as auto-
ridades a ditar a demissão do presidente fer-
nando de la rua e um subsequente período de 
instabilidade política e social em que a chefia de 
estado, em catorze dias, foi exercida sucessiva-
mente por cinco pessoas (fernando de la rua, 
eduardo Camaño, adolfo rodríguez Saá, ramón 
Puerta e, finalmente, eduardo duhalde). 
duhalde ocupa a presidência durante pouco 
mais de um ano e consegue estabilizar o contur-
bado quadro político, económico e social. Nas 
eleições presidenciais de 2003, confrontar-se-ão 
o antigo presidente Carlos menem e Nestor Kir-
chner, governador da província de Santa Cruz. 
apesar de ambos serem originários do Partido 
Justicialista (formação fundada por Juan domin-
go Perón), o programa de Kirchner assume uma 
ruptura clara com as políticas liberalizantes que, 
no seu entender, tinham conduzido a argentina 
ao caos e à crise. apesar de ficar em segundo 
lugar na primeira volta, acaba por assumir a pre-
sidência por desistência de menem disputar  
o segundo turno. Nestor Kirchner inicia o seu 
mandato numa lógica de ruptura com as presi-
dências anteriores e assume a necessidade de 
reposicionar o estado na actividade económica, 
retomando o controlo sobre algumas linhas fér-
reas, renacionalizando planos de pensões, assu-
mindo o investimento público nos sectores edu-
cativo e sanitário. 
a primeira década do século XXi assistiu a uma 
fase de ascensão da esquerda latino-americana, 
o que contribuiu com um contexto internacio-
nal favorável para as reformas de Kirchner: em 
2000, o socialista ricardo Lagos assume a presi-
dência do Chile; em 2002, Lula da Silva vence 
pela primeira vez as presidenciais brasileiras; 
em 2006, evo morález chega à presidência da 
Bolívia; e em 2007, rafael Correa alcança a che-
fia de estado do equador. Será, porém, Hugo 
Chávez, presidente da Venezuela a partir de 
1999, que afirmará de forma mais estridente 
uma via socialista estatizante e assumidamente 
adversária do liberalismo ocidental. Os estados 
da américa Latina distanciam-se, assim, do ou-
trora seguidismo acrítico em relação aos esta-
dos unidos da américa.

O fim da Repsol-YPF 

O preço do barril do petróleo nos mercados in-
ternacionais começa a subir de forma acentuada 
a partir da invasão do iraque, em 2003.  
ao contrário do que vários analistas previam,  
a reentrada de um dos estados com maiores re-
servas comprovadas no mercado viu-se anulada 
pela instabilidade provocada na região e não 
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YPF: o regresso de uma national oil company Filipe Vasconcelos Romão
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permitiu uma queda do preço. O aumento do 
preço veio colocar sob pressão a repsol, acusa-
da por alguns sectores políticos de explorar 
abusivamente as reservas argentinas e de não 
fazer os investimentos necessários em prospec-
ção para a sua renovação. Gradualmente, a ar-
gentina estava a tornar-se num importador líqui-
do de petróleo.
durante o único mandato de Nestor Kirchner  
e o primeiro mandato da sua sucessora, Cristina 
fernández de Kirchner, o governo não assumiu 
qualquer posição oficial hostil em relação  
à repsol-YPf. Porém, a partir da reeleição da 
presidente (2011), a atitude transforma-se, com 
o governo a empregar um discurso económico 
mais estatizante, muito crítico com a repsol. 
Começa a falar--se abertamente em nacionaliza-
ção e no regresso da YPf ao controlo do estado. 
esta não seria, de resto, a primeira nacionaliza-
ção de empresas argentinas detidas por capital 
espanhol desencadeada pelos governos Kirch-
ner: em 2008, as aerolineas argentinas, depois 
de um processo de degradação e abandono, foi 
renacionalizada e voltou a assumir a posição de 
companhia de bandeira.

a nacionalização parcial da YPf foi, porém, um 
processo muito mais complexo, em função da 
dimensão da empresa, dos investimentos efec-
tua-dos durante mais de dez anos pela repsol  
e das consequências que acarretou ao nível das 
relações entre Buenos aires e madrid. O discur-
so do patriotismo económico recolheu apoio 
entre a cidadania. a opinião pública compreen-
deu e concordou com o regresso da empresa 
petrolífera às mãos do estado. apesar da forte 
polarização que se tem registado na política ar-
gentina ao longo da última década, em abril de 
2012, a lei foi aprovada com amplas maiorias 
nas duas câmaras legislativas do país (Senado  
e Câmara dos deputados). Parte das acções da 
YPf detidas pela repsol (51% da totalidade da 
YPf) foi, assim, oficialmente confiscada. a partir 
desse momento, deu-se início ao debate entre 
a empresa espanhola e o governo argentino em 
torno de um valor que deveria ser pago pela ex-
propriação. finalmente, a 27 de fevereiro de 
2014, foi assinado um acordo entre a repsol e o 
governo argentino, através do qual este se com-
prometia a pagar 5.000 milhões de dólares a tí-
tulo de compensação pela expropriação.
a renacionalização parcial da YPf não deve ser 
lida como uma acção radical levada a cabo no 
âmbito de um processo revolucionário, seme-
lhante ao que ocorreu em Cuba ou mesmo em 

Portugal no pós-25 de abril de 1974. a dinâmica 
económica e política global do século XXi impli-
ca abordagens menos radicais e a comprová-lo 
estão três factores: o acordo estabelecido entre 
as partes (a que fazemos referência acima);  
a gestão profissional que foi escolhida pelo go-
verno; e o estabelecimento de parcerias com 
empresas estrangeiras. 
No que respeita à gestão profissional, deve ser 
assinalada a nomeação de miguel Galuccio, um 
técnico prestigiado na área petrolífera, antigo 
quadro da YPf, sem qualquer relação com o po-
der político argentino. a sua escolha não susci-
tou críticas da oposição e foi entendida como 
um sinal de estabilidade em relação ao futuro da 
empresa. em relação às novas parcerias, deve 
assinalar-se o acordo, assinado em Julho de 
2013, entre a YPf e a norte-americana Chevron, 
com vista à prospecção e eventual exploração 
de reservas detectadas de shale oil e de shale 
gas na formação geológica de Vaca muerta, na 
província de Neuquén. a argentina poderá ter 
as segundas maiores reservas mundiais (não 
comprovadas) de gás de xisto e torna-se impres-
cindível uma parceria com empresas especiali-
zadas no sector, uma vez que a YPf não dispõe 
de tecnologia para explorar este novo tipo de 
recurso.
a nacionalização parcial da YPf parece bastante 
longe de qualquer modelo de estatização sim-
ples. À semelhança do que acontece com a Pe-
trobras, mantém-se capital privado na empresa 
e há uma preocupação evidente com a não poli-
tização da sua gestão. este poderá ser o modelo 
de empresas estatais ou estatalmente controla-
das do século XXi, sobretudo no campo energé-
tico. Os recursos naturais são cada vez mais en-
tendidos como um activo precioso dos estados, 
mas não podem ser geridos em função de neces-
sidades conjunturais. Neste campo, há margem 
para a actuação empresarial do estado, mesmo 
num contexto de crescente liberalização das 
economias. Porém, o estado pode seguir mode-
los abertamente politizados e focados no curto 
prazo, como o da venezuelana PdVSa ou da rus-
sa Gaspron; ou modelos independentes e cen-
trados no longo prazo, como o da norueguesa 
Statoil. Cabe aos argentinos decidir qual o cami-
nho a seguir. n

Os Estados produtores têm 
uma noção crescente de que a 
energia, além de uma fonte de 
recursos financeiros, também é 
uma fonte de poder político [...]

Nota

Texto elaborado no âmbito do projecto de investigação do 
Observare “Poder e recursos energéticos: as empresas de 
produção e distribuição de energia como instrumentos de 
poder do estado. Os casos da Petrobras, YPF e sonangol”.
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Explorar rEcursos EnErgéticos no Árctico 
não é um fenómeno novo. a actividade da Exxon 
Mobil na região remonta a 1920 quando a sua 
filiada Imperial Oil Resources descobriu o campo 
petrolífero normal Wells, no rio Mackenzie. nova-
mente em 1968, a Exxon fez nova descoberta em 
prudhoe Bay, na encosta norte do alasca. Entre 
1970 e 1990, empresas como a Drome Petroleum, 
Gulf Canada Resources e a Imperial Oil explora-
ram mais de 140 poços no mar de Beaufort. 
na rússia, estudos geológicos nos mares de Kara 
e Barents remontam ao século xix.
apesar de o interesse no Árctico não ser uma ques-
tão nova, a realidade é que os últimos treze anos 
viram ressurgir um  interesse na região. Este inte-
resse está naturalmente relacionado com as alte-
rações climáticas e o aquecimento global. Mesmo 
países que estão geograficamente afastados da re-
gião, nomeadamente singapura, china, coreia do 
sul, itália e Índia, demonstram um interesse cres-
cente no Árctico, tendo mesmo solicitado o esta-
tuto de observadores do Arctic Council, estatuto 
que lhes foi concedido em 2012. Há pelo menos 
duas razões principais para o interesse destes paí-
ses na região. uma delas é a possibilidade de ex-
plorar os recursos energéticos; uma outra tem a 
ver com a considerável redução nas distâncias a 
percorrer pelos navios com a utilização da Nor-
thern Sea Route e Northwest Passage.
o interesse dos países asiáticos e europeus é ape-
nas mais um sintoma de um fenómeno que surgiu 
na última década quando os Eua, canadá, groen-
lândia, noruega e rússia iniciaram um processo 
de concessão de novas licenças para a exploração 
petrolífera na região do Árctico. nos Eua e cana-
dá foram investidos desde 2003 mais de cinco mil 
milhões de dólares americanos em licenças de 
exploração nos mares de Beaufort e chuckchi. o 
projecto Kanumas levou à exploração da costa 
leste e oeste da groenlândia. a rússia tem grandes 
projectos previstos para explorar o mar de Barents, 
enquanto a noruega atribuiu este ano vinte e 
quatro licenças de exploração a várias empresas, 
entre as quais se inclui a Lukoil e a Rosneft.

Razões do interesse no Árctico

Mas porquê todo este interesse aparente numa 
região tão remota? a principal motivação é que as 
grandes regiões onde existem petróleo e gás es-
tão hoje muito vedadas à exploração por parte 
das grandes empresas petrolíferas internacionais 
(International Oil Companies – iocs). até ao 
início dos anos setenta, as iocs controlavam cer-
ca de 85% das reservas mundiais de petróleo. Mas 
esta situação foi revertida nessa mesma década e 
seguinte com as nacionalizações que ocorreram 
em muitas regiões como o Médio oriente e amé-
rica do sul. Já na década de oitenta as companhias 

nacionais de petróleo (National Oil Companies 
– nocs) controlavam 59% das reservas de petró-
leo no mundo, sendo que hoje esse valor ascen-
de a mais de 80%. E se existem algumas nocs, 
como a pDVsa (petróleos de Venezuela), nioc 
(National Iranian Oil Company) e Gazprom 
(rússia), cuja situação financeira e tecnológica 
revela necessidade do apoio das iocs, outras há 
como a Saudi Aramco que vivem bem sem as em-
presas ocidentais. Este problema é particular-
mente agravado quando olhamos para o gráfico 
“Dez maiores companhias petrolíferas”, que mos-
tra os anos de reservas e os volumes de produção 
em 2012. Entre as dez maiores empresas produ-
toras mundiais, quatro são iocs. no entanto, 
os anos de reservas que possuem são infinita-
mente mais pequenos do que os das grandes em-
presas nacionais. isto origina uma necessidade 
constante de busca de novas regiões ricas em 
petróleo que não sejam controladas pelas empre-
sas nacionais. é assim que surge o Árctico.
o interesse crescente na região deve-se não só 
a que esta é já hoje responsável por importantes 
quantidades da produção de países como os Eua 
e rússia, mas também por puder conter – de acordo 
com pesquisas realizadas pela usgs (United States 
Geological Survey) em 2008 e 2012 – cerca de um 
quarto das reservas mundiais ainda não desco-
bertas. ao analisarmos o gráfico “recursos não 
descobertos”, verificamos que o Árctico é a região 
do mundo que apresenta a maior quantidade 

estimada de petróleo e gás conjunto, seguido do 
Médio oriente e norte de África, américa do sul 
e caraíbas, África subsariana e Ásia-pacífico.
apesar do atrás exposto, uma análise à produção de 
2012 da Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British 
Petroleum, Total e Chevron revelou que a percen-
tagem de petróleo extraído no Árctico não ultrapas-
sou os 15% enquanto o gás se ficou pelos 6% (ver 
“actual e futura exploração no Árctico”). E, quando 
olhamos para os investimentos que estas mesmas 
cinco empresas pensam realizar até ao final de 2017, 
aquilo que verificamos é que a percentagem combi-
nada de produção adicional de petróleo e gás pro-
vinda do Árctico não ultrapassará os 6%, enquanto 
as regiões de África, Ásia e américa do norte repre-
sentarão 60% da sua produção adicional.

Os elevados custos no Árctico

o que explica que, apesar do potencial, o Árctico 
continue a ser pouco explorado? a região apresen-
ta grandes desafios técnicos e de elevado risco. 
Factores como mapas topográficos imprecisos, 
comunicações pouco fiáveis e o aumento do tama-
nho dos icebergs que flutuam na região leva a que  
as empresas petrolíferas explorem a região de uma 
forma cautelosa. não menos importantes são os 
custos por barril estimados para a região. as me-
lhores estimativas apontam para um custo médio 
por barril de 30 a 40 dólares, podendo no entanto 
chegar a 100 dólares se a exploração for feita nas 
regiões mais remotas. isto compara bastante des-
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Exploração petrolífera na região do Árctico:
oportunidades e desafios Graça Ermida

Recursos não descobertos (em mil milhões de barris petróleo equivalente). Fonte: Autora com base em dados do USGS
Survey 2012.  Os valores utilizados são valores médios para probabilidades de 95%, 50% e 5%.
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favoravelmente com o custo médio por barril de 
10,34 dólares na região do Médio oriente e África, 
12,94 na Europa, 13,06 na américa do sul, 16,82 
no canadá e 19,11 na região Ásia pacífico.
Existem pelo menos três razões que justificam os 
custos mais elevados no Árctico. a primeira tem a 
ver com as rigorosas condições climatéricas da re-
gião. Mesmo que neste século tenham existido al-
terações sazonais significativas na quantidade de 
gelo, o clima na região exige equipamento que re-
sista a situações climáticas extremas. os ventos e 
correntes fortes que regularmente se fazem sentir 
na região originam movimentos de icebergs que 
necessitam de ser monitorizados, de forma a evitar 
colisões. isto requer sistemas de vigilância extre-
mamente sofisticados, o que aumenta consideravel-
mente os custos operacionais na região. a Exxon 

Mobil, por exemplo, desenvolveu uma plataforma 
que resiste ao impacto de um iceberg com um 
peso de um milhão de toneladas. a empresa de-
senvolveu ainda um sistema de gestão que utiliza 
barcos, aviões e radares marítimos que lhe permite 
monitorizar o movimento de icebergs. Mas mesmo 
sistemas sofisticados não impedem os acidentes 
como o que aconteceu com a Shell quando reboca-
va o navio Kulluk. as alterações climáticas no Árc-
tico processam-se de um modo muito rápido, o 
que torna difícil a sua previsão.

o facto de ser uma região remota constitui um 
segundo factor para o aumento dos custos. Des-
de logo, um dos aspectos mais importantes tem a 
ver com a gestão logística. as grandes distâncias e 
as variações nas condições atmosféricas podem 
criar impedimentos e atrasos de vários meses no 
transporte de materiais. isto obriga à necessidade 
de existências em número muito acima dos valo-
res médios, de forma a evitar rupturas de stocks 
e atrasos nos projectos. lugares remotos também 
exigem planos de contingência mais complexos, 
pois necessitam de prever situações excepcionais 
de emergência, como desastres ambientais provo-
cados pelo derrame de petróleo. na região do 
Árctico, as infraestruturas e serviços de apoio a 
situações de risco estarão quase sempre a distân-
cias consideráveis, aumentando por isso o risco 
e o impacto dos desastres ambientais. todos estes 
factores de incerteza, acrescidos ao valor ambien-
tal da região, originam não só um maior custo 
operacional, mas ainda custos acrescidos por 
parte das empresas de seguros.
o terceiro e último factor resulta da falta de infra-
estruturas para transportar o gás e petróleo extra-
ídos. a construção de gasodutos na região é uma 
actividade complexa e onerosa em virtude da ne-
cessidade de proteger os tubos do gelo e perma-
frost. a actividade de exploração também exige a 
presença de navios quebra-gelo. no caso dos pe-

troleiros, muitos já possuem esta tecnologia in-
corporada, sendo que os russos utilizam há vários 
anos embarcações com reactores nucleares. Mas 
tal não é caso dos navios de transporte de gás na-
tural liquefeito (gnl), que exigem a presença de 
um quebra-gelo dedicado a acompanhar as suas 
manobras, o que torna bastante elevado o custo 
de explorar gás no Árctico. acresce ainda a estes 
custos a necessidade de uma estrutura de liquefac-
ção, o que na região do Árctico pode tornar-se um 
grande desafio, como se pode verificar pela única 
existente actualmente na noruega (Snøhvit). ape-
sar de a coreia do sul estar a trabalhar em tecno-
logia de ponta que visa construir navios de trans-
porte de gnl que convertem o gás em líquido no 
próprio navio ou em navios de transporte de gnl 
que são também quebra-gelo, a realidade é que a 
tecnologia não se encontra ainda disponível.
Finalmente, existe ainda uma outra razão para as 
empresas petrolíferas estarem a retardar a explo-
ração no Árctico e que não está relacionada com 
as dificuldades na região. tem antes a ver com a 
exploração do gás e petróleo não convencional 
nos Eua. as tecnologias que têm sido utilizadas 
para explorar o gás de xisto estão agora a ser uti-
lizadas no caso do petróleo. os campos de Bakken, 
no estado do Dakota do norte, e o Eagle Ford no 
texas já produzem actualmente cerca de 700.000 
e 515.000 barris por dia respectivamente. na rea-
lidade, os Eua já se transformaram no maior pro-
dutor mundial de gás natural (1,82 mil milhões 
de metros cúbicos/dia), estando a aumentar con-
sideravelmente a produção de petróleo, tendo 
adicionado desde 2008, 1,7 milhões de barris por 
dia. nada disto tem a ver com o Árctico, mas tem 
decerto contribuído para um interesse mais cau-
teloso nos investimentos na região.
Explorar o Árctico constitui um grande desafio e o 
sucesso de tal empreendimento está naturalmente 
ligado às estratégias de longo prazo de países 
como os Eua, canadá, rússia e noruega. Explorar 
a região de uma forma sustentável e rentável, em 
que simultaneamente se proteja o ambiente e as 
populações locais, obriga a uma visão concertada 
de vários países e de organizações como o Arctic 
Council. as empresas petrolíferas irão decerto 
manter o interesse na região, mas a atractividade 
de outras regiões e o interesse crescente em recur-
sos não convencionais podem relegar o interesse 
no Árctico para um futuro mais longínquo. n

Explorar a região de uma forma 
sustentável e rentável [...] obriga 
a uma visão concertada de 
vários países e de organizações 
como o Arctic Council.

ACTUAL E FUTURA EXPLORAÇÃO
NO ÁRCTICO

Uma análise à produção de petróleo da Exxon 
Mobil, BP, Shell, Total e Chevron em 2012  mostra 
que, apesar dos riscos e da instabilidade política 
em África e Médio Oriente, estas empresas extra-
em destas regiões cerca de 30% da sua produção. 
A extracção é realizada principalmente na Nigé-
ria, Angola, Iraque, Omã e Emirados Árabes Uni-
dos. Seguem-se as regiões do Árctico e 
Sub-Árctico (15%), cuja extracção provém essen-
cialmente de Prudhoe Bay, Alasca, EUA e Shaka-
lin, na Rússia. A terceira região de onde as cinco 
empresas extraem é a América do Norte, repre-
sentada maioritariamente pelos EUA (14%). Uma 
observação que podemos deduzir da “Extracção 
de petróleo e gás em 2012” é o facto de a produ-
ção de petróleo estar concentrada em poucos 
países, parecendo indicar as dificuldades que estas 
empresas têm em encontrar regiões de onde 
extrair petróleo.
Contrariamente ao petróleo, o gás é mais diver-
sificado, sendo extraído de um maior número 
de países. A maior quantidade extraída provém 
da América do Norte (EUA e Canadá), represen-
tando cerca de 21% da produção das cinco empre-
sas. Holanda, Noruega, Dinamarca, Reino Unido 
e Alemanha constituem a produção do continente 
europeu – 19% em segundo lugar. Segue-se um 
número crescente de países do continente asiá-
tico – Austrália, Malásia, Brunei, Tailândia, Indo-
nésia e Bangladesh – que são responsáveis por 
16% da produção de gás. Uma percentagem mais 
pequena, cerca de 12%, é extraída do Médio 
Oriente, exclusivamente do Qatar. A região do 
Árctico, representada quase exclusivamente pelo 
projecto Snøhvit na Noruega, é responsável por 
6% da produção de gás.
Uma percentagem interessante do petróleo (e 
menos de gás) é extraída do Árctico por cinco 
grandes empresas petrolíferas. Os investimentos 
na região na última década poderiam fazer ante-
ver que o Árctico é uma região de onde se poderia 
vir a extrair grandes quantidades num futuro pró-
ximo. No entanto, uma análise aos projectos que 
as mesmas cinco empresas pensam concluir até 
2017, onde esperam acrescentar 1.000 milhões de 
barris de petróleo equivalente/ano nos próximos 
anos, revela que 60% do acréscimo da produção 
destas empresas virá da Ásia, África e América do 
Norte, e que apenas 6% virá do Árctico.

Região Petróleo
extraído (%)

Gás
extraído (%)

Principais países de onde
se extraíu o petróleo

Principais países de onde
se extraíu o gás

África 17 5 Nigéria, Angola, República do Congo Nigéria, Egipto, Argélia

Ásia 3 16 Tailândia, Indonésia Austrália, Malásia, Brunei, Tailândia,
Indonésia, Índia, Bangladeche

Árctico
Sub-Árctico

15 6 EUA/Alasca, Rússia Rússia, Noruega

CEI 4 1 Cazaquistão, Rússia (Cáspio) Cazaquistão

Europa 6 19 Noruega, outros países Alemanha, Holanda, Noruega, Reino 
Unido, outros países

Médio Oriente 16 12 Omã, Emirados Árabes Unidos, Iraque Qatar, Iémen

América do Norte 14 21 EUA EUA, Canadá

América do Sul 0 7 N/D Trinidade e Tobago, Argentina

Outros 25 13 Outros países Outros países

Total 100% 100%

Extracção de petróleo e gás em 2012, da Shell, Chevron, Exxon, Total e BP.
Fonte: Autora com base em dados dos relatórios anuais 2012, Shell, Chevron, Exxon, Total e BP.
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SomoS confrontadoS diariamente com 
apelos institucionais nos mais diversos domínios. 
a internacionalização da economia portuguesa 
é assumida como desígnio estratégico do atual 
executivo para dinamização do crescimento do 
produto. fruto desse desígnio, o apelo ao au-
mento do volume de exportações das empresas 
do sector transacionável tem sido recorrente. 
apesar de legítimo, será que nos temos preparado 
para esse desígnio? 

Globalização: enquadramento

as coisas mudaram e é bom que percebamos o 
alcance da famigerada globalização. o ecossiste-
ma empresarial é bastante diferente de outrora 
e a economia global, nas últimas décadas, regista 
alterações significativas com repercussões a vá-
rios níveis, em particular no comércio mundial. 
a tendência crescente da liberalização dos mercados 
à escala mundial e a diluição das características 
socioculturais dos povos – embora não possamos 
falar numa macrocultura, caminhamos a passos 
largos para uma padronização cultural – contri-
buem, fortemente, para a unificação do mercado 
à escala global, redundando na amplamente dis-
cutida globalização. 
Lipsey (1997:73) refere que “…a globalização é 
entendida como uma vertente dos inúmeros 
ajustamentos estruturais que o mundo está a 
registar, como resultado da evolução de um gru-
po relacionado de novas tecnologias, normal-
mente referido como tecnologias de informação 
e comunicação…”1

a globalização, fenómeno encarado por uns como 
crucial para a sustentabilidade da economia mun-
dial e para o desenvolvimento da sociedade con-
temporânea, visto por outros como elemento 
impulsionador das desigualdades e assimetrias 
sociais, é, todavia, uma realidade incontornável 
dos nossos dias e com a qual o tecido empresarial 
convive diariamente. Urge, portanto, que a socie-
dade global, de forma sustentável, minimize os 
aspetos negativos e aproveite as oportunidades 
decorrentes deste, já que o seu impacto se reflec-
te a vários níveis.
de facto, conforme podemos observar no quadro 
“conceitos de globalização”, existe uma variedade 
relevante de tipologias deste fenómeno que cor-
respondem a uma multiplicidade de impactos.
e no contexto nacional, decorrerá a convivência 
das empresas numa economia global de forma 
optimizada? estará o tecido empresarial nacional 
a detetar as oportunidades que emergem nesta 
aldeia global2? estas são algumas das questões 
que se colocam e que tornam imperativa uma 
posição firme do tecido empresarial português 
no exterior, encarando o fenómeno global como 
uma janela de oportunidades a explorar através 

de processos de internacionalização (seja a inter-
nacionalização encarada como estratégia ou, em 
alternativa, como objetivo organizacional) ade-
quados à realidade dos mercados onde operar 
– “Act global, think local”3. dessa interação com 
o mercado externo dependem, além de outros 
fatores, o desempenho empresarial e a competiti-
vidade, sendo condicionados pelo estádio de in-
ternacionalização em que a empresa se encontra. 

Internacionalização e o tecido
empresarial português

apesar de alguns pontos de contacto, globaliza-
ção e internacionalização são dois termos dife-
rentes. a internacionalização reporta-nos para 
uma situação empresarial de manutenção ou am-
pliação das transacções com o exterior, enquanto 
globalização se refere à integração progressiva 
de cada economia na formação de um mercado 
mundial ou global.
Uma das definições de internacionalização que 
reúne algum consenso é mencionada por Beamish 
(1990: 78): “Internacionalização é o processo 
pelo qual as empresas se tornam sensíveis à 
influência directa e indirecta que as transacções 
internacionais têm no seu futuro e, nesse sentido, 
estabelecem e conduzem transacções com outros 
países”.
Uma vez que a esmagadora maioria das empresas 
portuguesas são pequenas e médias empresas 
(Pmes), a sua dimensão limitada poderá suscitar 
alguns problemas no processo de internacionali-
zação. de facto, os recursos limitados das Pmes 

face às empresas multinacionais (emns) poderão 
significar dificuldades no processo de internacio-
nalização. todavia, a investigação empírica e a 
análise teórica têm vindo a reforçar a importância 
do papel das Pmes no contexto da internacionali-
zação, fruto da promoção de políticas de incenti-
vo à internacionalização e à competitividade, fo-
mentando o seu desenvolvimento além-fronteiras.
neste sentido, também os sucessivos governos 
da nação vêm considerando a internacionalização 
da economia portuguesa como pilar estratégico 
para o crescimento do produto. contudo, apesar 
do esforço realizado, a estrutura da economia 
portuguesa, composta na sua esmagadora maio-
ria por Pmes, a sua orientação doméstica e o grau 
de competitividade inerente têm sido obstáculos 
incontornáveis neste propósito. de facto, cumu-
lativamente, a associação dos três fatores referi-
dos ajuda-nos a perceber o estádio inicial em que 
se encontra a economia portuguesa no domínio 
da internacionalização. temos de ter consciência 
de que o processo de internacionalização deve 
ser encarado como um processo incremental 
de obtenção de conhecimento dos mercados 
externos, obtenção de recursos e redução da in-
certeza. o foco do modelo reside no processo de 
aprendizagem sequencial do qual decorre o com-
prometimento crescente com o mercado externo, 
patenteado pela evolução da empresa na passa-
gem pelos diversos estádios (ver “estádios de 
comprometimento e aprendizagem).
o capital de experiência e o conhecimento adqui-
rido gradualmente sobre os mercados externos 
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Dinâmica da internacionalização económica:
empreendedora ou perdedora? Gonçalo Brás

Categorias Principais elementos/processos

Globalização das finanças e capitais Desregulamentação de mercados financeiros, livre circulação de 
capitais, aparecimento de fusões e aquisições.

Globalização dos mercados e estratégias, em particular  
da concorrência

Integração das actividades de negócios à escala internacional, 
estabelecimento de operações no estrangeiro, incluindo I&D e 
financiamento, pesquisa de componentes e alianças estratégicas.

Globalização da tecnologia, I&D e conhecimento

A tecnologia como principal enzima: o surgimento de tecnologia de 
informação, comunicação e telecomunicações possibilita o apare-
cimento de redes globais, dentro da empresa e entre empresas 
(redes de valor acrescentado).

Globalização dos modos de vida e dos padrões de consumo 
– Globalização cultural

Transparência e transplante dos modos de vida dominan-
tes. Igualização dos padrões de consumo. Papel dos média. 
Transformação da cultura em “culture food” e “produtos cultu-
rais”. Aplicação das regras do GATT aos fluxos culturais.

Globalização das capacidades de supervisão, regulação  
e governação

Papel diminuto dos governos e parlamentos nacionais. Perdas 
de democracia. Tentativas de projetar uma nova geração de regras 
e instituições de governação global.

Globalização como unificação política do mundo Análise da integração das sociedades mundiais num sistema 
político e económico global liderado por um poder central.

Globalização das perceções e consciência Processo sociocultural centrado no conceito de “uma Terra”. 
Movimento “globalista”. Cidadãos planetários.

Conceitos de globalização. Fonte: Petrella (1994), citado por Almeida (2005).
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orientam futuras formas de actuação internacio-
nal, facto que actualmente vem merecendo aten-
ção académica reforçada.
daqui podemos inferir que a aventura da interna-
cionalização, apesar de volátil em função da con-
juntura internacional, demora tempo a sedimentar 
e a criar os alicerces que permitirão à economia 
portuguesa obter retorno de forma sustentável. 
como tal, ciente de que uma relação sustentável 
com o mercado externo depende de uma visão a 
longo prazo para a economia portuguesa, parece 
claro, até pelas características particulares já refe-
ridas, que o mercado interno deve ser visto como 
prioridade e não como alternativa. com efeito, 
parece-nos que os apelos sistemáticos ao empre-
endedorismo seguem ao arrepio da necessidade 
premente de valorizar o nosso mercado interno. 
mas em que se traduz então o empreendedoris-
mo na economia real?

Empreendedorismo

o nível de desenvolvimento económico de um 
país é um factor importante na explicação da 
sua atividade empreendedora. contudo, vários 
autores verificam a relação inversa entre o pro-
duto interno bruto per capita e a atividade 
empreendedora de um país. o empreendedo-
rismo por necessidade, em oposição ao empre-
endedorismo por oportunidade/capacidade, 
pode explicar a relação inversa entre os dois fac-
tores. o primeiro está associado à criação de 
autoemprego devido ao emprego que se perdeu 
ou à própria saturação do mercado de trabalho, 
muitas vezes alimentando a economia paralela 
através dos famigerados “biscates”. Já na segun-
da tipologia, o empreendedorismo gravita em 
torno da identificação de uma oportunidade 
para colocar no terreno uma ideia inovadora. 
Se, no caso do empreendedorismo por necessi-
dade, o valor acrescentado gerado é residual 
e efémero para a economia, o empreendedoris-
mo por oportunidade, por vezes associado ao 
empreendedorismo de base tecnológica, é gera-
dor de um elevado valor acrescentado para a 
economia.

a prevalência do empreendedorismo por necessi-
dade grassa nos países em vias de desenvolvimen-
to, os quais se registam as maiores taxas de em-
preendedorismo à escala mundial – dados do 
Global Entrepreneurship Monitor comprovam-no 
em diversos períodos. esse empreendedorismo, 
o do “biscate”, fomentado pelo desinvestimento 
em educação e ciência, constitui a antítese do 
desenvolvimento económico e um passo decisivo 
rumo à precariedade, desregulação do mercado 
de trabalho e diminuição da massa salarial. a ques-
tão é perceber qual o modelo que se pretende 
implementar em Portugal, empreendedorismo 
por necessidade ou pela oportunidade?

Será que o apelo ao empreendedorismo na eco-
nomia nacional tem como objetivo aproximar-
nos das economias mais empreendedoras do 
mundo, como é o caso da Zâmbia, Gana ou Ugan-
da? Será que tal, nos moldes em que está a ser 
fomentado, não constituirá uma fuga para a fren-
te e um retrocesso civilizacional? Será que a onda 
empreendedora se deve à necessidade premente 
da autocriação do posto de trabalho, em face da 
sua escassez no mercado, ou devido à nossa capa-
cidade e know-how na detecção efectiva de opor-
tunidades? 

Reflexão final

o grau de internacionalização da economia por-
tuguesa, bem como a sua dinâmica empreende-

dora, constituem fatores importantes para o seu 
desenvolvimento e crescimento. contudo, na fal-
ta de visão estratégica e de capacidade de planea-
mento nestes domínios, corremos o risco de na-
vegar à vista, pelo que o único rumo será a 
certeza de que os problemas de amanhã continu-
arão, inevitavelmente, a ser os de hoje. n

O capital de experiência  
e o conhecimento adquirido 
gradualmente sobre  
os mercados externos orientam 
futuras formas de actuação 
internacional, facto que 
actualmente vem merecendo 
atenção académica reforçada.

Notas

1 Existe uma multiplicidade de conceitos de globalização 
reveladora da falta de unanimismo em redor do mesmo. 

2 Alusão metafórica que respeita à conceção global de vendas, 
negócios, produção, perceções, políticas, mercados, 
estratégias, etc. 

3 Expressão associada à glocalização, ou seja, à adoção de uma 
estratégia global respeitando contudo as especificidades 
de cada mercado.
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For years there have been multiple rounds of 
negotiations over Iran’s nuclear programme  
between Iran and the so-called P5+1 – the UN 
security Council permanent members, the Us, 
UK, France, China, russia and Germany; yet,  
the two sides always failed to reach a deal. surpri-
singly though, on January 12th, 2014, less than 
two months after the election of Hassan rouhani 
as President of Iran, the six world powers reached 
an interim agreement with Iran on the framework 
for a long-lasting solution over Iran’s nuclear  
programme.
However, whilst the deal has been welcomed by 
many as an important step towards the normali-
zation of Iran’s relations with the West, it has 
been sharply criticised by others as a disastrous 
error of diplomacy. In particular, Iran’s supreme 
Leader ayatollah Khamenei, Iran’s President Has-
san rouhani and the american President Barack 
obama welcomed the deal as a success. yet, the 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called 
it a “historical mistake” that makes the world a 
much more dangerous place to live in.
For Israel, the deal is a historical mistake because 
it may mark the end of american involvement in 
the region. such a development can shift the ba-
lance of power in the region to Israel’s loss, redu-
cing Israel’s manoeuvrability and the usefulness 
of its own protection by the West. 

The real deal

The implementation of the Joint Plan of action 
set out by Iran and P5+1 entered into force on 
the 20th of January and is currently monitored by 
the International atomic energy agency (Iaea). 
The Iaea is responsible to verify, through daily 
inspections, that Iran is not enriching uranium in 
roughly half of its installed centrifuges at Natanz 
and three-quarters of installed centrifuges at For-
do (see map). The agreement establishes that 
uranium enriched beyond 5% shall either be dilu-
ted or converted to uranium oxide, that no new 
uranium at the 3,5% enrichment level is been ad-
ded to Iran’s current stock, and no new centrifu-
ges are being installed or prepared for installa-
tion. Furthermore, Iran agreed to halt all 
additional testing of fuel for the arak reactor. In 
return, Iran obtained the release of exiting sanc-
tions worth about $7 billion and is spared of the 
imposition of new sanctions. 
after decades of nuclear standoff with Iran, and a 
35-year-long diplomatic freeze between Iran and 
the United states, this deal comes as a relief and 
as a promise over a new and constructive rappro-
chement between both parties. In this regard, 
Iran’s agreement to allow Iaea inspections of fa-
cilities involved in the production, assembly, and 
storage of centrifuges can be considered as an 

important victory for the West. on the other side, 
the economic sanctions relief promise to revive 
Iran’s economy in a significant way.
Nevertheless, the situation still remains unclear 
over Iran’s intentions and right to develop nucle-
ar weapons. President rouhani claims that Iran’s 
right to enrichment has been recognised while 
President obama states that the deal cuts off 
Iran’s most likely path to build a nuclear bomb. 
In reality, neither side has given away any of its 
big bargaining cards. Indeed, most decisions and 
actions taken can, in fact, be reversed.
First of all, the deal provides for infrastructures’ 
restrictions, not technical knowledge eradication. 
Iran accepted limitations that delay, but not ex-
clude, the possibility to develop a nuclear wea-
pon; for developing nuclear weapons the impor-
tance rests basically on technical know-how and 
Iran owns crucial technical information. Iran sta-
ted that none of its existing nuclear facilities will 
be destroyed and that the country has the right to 
undertake “industrial-scale” uranium enrich-
ment, which could mean at least 50.000 centrifu-
ges. But, above all, for Iran the enrichment pro-
gram is a symbol of the country’s regional 
supremacy and ability to stand up to the West. 
Let’s not forget that Iran is the world’s fourth-lar-
gest oil producer, holding 12,7% of oPeC reserves 
and the second-largest holder of natural gas reser-
ves. This reality cannot easily be modified during 
a six-months interim deal. 
The P5+1 and european Union committed to 
suspend sanctions on Iran’s petrochemical exports, 

imports of goods and services for its automotive 
manufacturing sector, and its import and export 
of gold and other precious metals. But most of 
the sanctions, including measures targeting Iran’s 
key oil, banking, and financial sectors, remain in-
tact. In fact, West’s short-term goal, at least until 
July, is to ensure that when the deal expires, Iran 
will be far from acquiring a nuclear weapon capa-
bility and that a deeper knowledge of Iran’s nu-
clear activities will have been acquired.
after the six-month period, the West shall insist 
that Iran reduces its centrifuges from its current 
19.000 to fewer than 5.000; closes the under-
ground enrichment facility at Fordow; dismantles 
the heavy-water nuclear reactor at arak; and ac-
cepts an even more rigorous inspection regime. 
It shall also seek to broaden the scope of negotia-
tions to include Iran’s sponsorship of terrorism 
and its human rights violations. Iran cannot 
emerge from this six-months deal with its nuclear 
ambitions intact, its people basic rights denied, 
and its terrorist activities undiminished.
The success of a long-term nuclear deal will cer-
tainly be very difficult to achieve, but hopefully, 
not impossible.

Causes and consequences of the deal

The sanctions imposed on Iran have had signifi-
cant negative effects on the country’s economy, 
including an escalation in inflation, an increase 
in the rate of unemployment and a shortage of 
necessary items, including medicine. as a result, 
social unrest and distrust among the people of 
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Iran’s nuclear deal: miracle or just a time break? Evanthia Balla

Joint Plan of action – Preamble

The goal for these negotiations is to reach a mutually-agreed long-term comprehensive solution that 
would ensure Iran’s nuclear program will be exclusively peaceful. Iran reaffirms that under no circumstances 
will Iran ever seek or develop any nuclear weapons. This comprehensive solution would build on these 
initial measures and result in a final step for a period to be agreed upon and the resolution of concerns. 
This comprehensive solution would enable Iran to fully enjoy its right to nuclear energy for peaceful 
purposes under the relevant articles of the Non-Proliferation Treaty in conformity with its obligations 
therein. This comprehensive solution would involve a mutually defined enrichment program with practical 
limits and transparency measures to ensure the peaceful nature of the program. This comprehensive 
solution would constitute an integrated whole where nothing is agreed until everything is agreed. This 
comprehensive solution would involve a reciprocal, step-by step process, and would produce the com-
prehensive lifting of all UN Security Council sanctions, as well as multilateral and national sanctions related 
to Iran’s nuclear program.
There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including, among 
other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view toward bringing to a satisfactory 
conclusion the UN Security Council’s consideration of this matter. The E3+31 and Iran will be responsi-
ble for conclusion and implementation of mutual near-term measures and the comprehensive solution 
in good faith. A Joint Commission of E3/EU+3 and Iran will be established to monitor the implementation 
of the near-term measures and address issues that may arise, with the IAEA responsible for verification 
of nuclear-related measures. The Joint Commission will work with the IAEA to facilitate resolution of past 
and present issues of concern.

Source: CNN online, 24.11.2014. Available at: http://edition.cnn.com/2013/11/24/world/meast/iran-deal-text/ [last access: 28.02.2013].
1 E3+3 refers to the same members of PS+1 (expression used by the USA and Russia) but emphasises the three European countries.
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Iran was raised. Under this prism, Iran’s bourgeois 
regime revealed more open to reform during 
the last year’s run up election period. Mahmoud 
ahmadinejad, a divisive leader who has pushed 
the country into isolation over its nuclear ambi-
tions and to near economic ruin, was replaced. 
Hassan rouhani won the elections promising first 
and foremost an improved economy. Hence, the 
fastest way to deliver on this promise and protect 
Iran’s theocratic regime was by achieving relief 
from the sanctions, repair Iran’s frayed relations 
with the world and find real solutions to the nu-
clear quarrel that enables the country to revive oil 
exports and resume international trade relations.

However, sanctions are not solely responsible for 
Iran’s change in attitude. In reality, just as impor-
tant has been the increasing anger of the Iranian 
people at the deteriorating economic situation 
and the anti-liberal policies of its government. 
Today, Iranians’ first priority is fixing the eco-
nomy and the second one is reversing isolationist 
anti-liberal policies. 

revolts in the arab world also posed additional 
pressure on Iran’s strategic arrangements. arab 
spring shed light not only on Iran’s nuclear pro-
gramme but also on the country’s severe human 
rights violations.
First of all, the revolts have been upsetting a regi-
me that has repressed its own people for deca-
des. In the 2009 elections, when the Green Move-
ment launched an open challenge to the political 
status quo, the revolutionary Guard of Iran cra-
shed it decisively. The Iranian regime got rid of 
the threat pretty easily. However, the people of 
Iran cannot but loathe the reality of a regime that 
restricts civil liberties, tortures and executes. a 
new more popular and legitimate government 
not necessary means the end of Iran’s nuclear 
plans, but it displays a different dynamic in the 
country’s foreign affairs strategy. Last year’s elec-
tions proved just that. 
on this basis, a more successful long-term Western 
approach to Iran’s case must be geared towards 
building a more democratic Iran. The West should 
continue placing a greater emphasis on human 
rights abuses, a shift that can also contribute to 
build trust with Iranian public opinion and chan-
ge the overall perceptions over Western policies. 
as an underwriter of numerous international 
conventions, Iran has a legal obligation to uphold 
its people’s human rights. When it fails to do so, 
the international community has a responsibility 
to react. The United states has supported the es-
tablishment of a special United Nations human 
rights monitor for Iran and has also imposed finan-
cial and travel sanctions on high-ranking Iranian 
security officials for their involvement in human 

rights abuses. The eU has also adopted autono-
mous restrictive measures (an asset freeze and 
visa ban) on 32 individuals deemed responsible 
for serious human rights violations in Iran. addi-
tionally, the european Instrument for Democracy 
and Human rights (eIDHr) finances special pro-
jects with the aim to promote freedom and equa-
lity worldwide.
sanctions cannot continue as a trustworthy stra-
tegy to suspend Iran’s long-term nuclear ambi-
tions. Indeed, decades of UN resolutions and 
sanctions against Iran did not prevent it from 
building approximately 8.000 more centrifuges 
and increase the degree of enrichment by twenty 
per cent. 
any long-term understanding with Iran will rest 
with the country’s own people. Before trusting 
Iran’s political regime, West must keep faith in the 
people of Iran by continuing to speak out in favour 
of their rights. 
In addition, as Iran’s Deputy Foreign Minister, 
abbas araghchi, has stressed a nuclear deal in no 
way means a normalization of ties with the United 
states.
“We have problems with the Usa over dozens of 
issues, such as the Palestinian issue, issues rela-
ted to the Middle east, the syrian issue, human 
rights, seeking hegemony, global hegemony, and 
issues related to excessive demands and bullying. 
all these are still there. Nothing has changed. The 
Usa is still the Great satan in our view.”2

Is true that there are huge difficulties to be over-
come before a long-lasting solution is reached 
over Iran’s nuclear programme. Nonetheless, both 
sides have finally taken that single first step towar-
ds peace and reconciliation, and we should not 
ignore its importance after so many false starts. 
However, the journey is still in its very beginning. n

The goal for these negotiations 
is to reach a mutually-agreed 
long-term comprehensive 
solution that would ensure 
Iran’s nuclear program will be 
exclusively peaceful.

Notes

1 Full text of the nuclear deal between Iran and six world powers: 
Joint Plan of Action – Preamble

2 As quoted in The New York Times article “Iran Agrees to Provide 
Data on Its Detonators”.
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Em 2015 comEmora-sE os 500 anos da chega-
da dos Portugueses a Timor. É o momento certo 
para debater publicamente a reforma da estratégia 
e da actuação da cooperação Portuguesa (cP) em 
Timor-Leste, que, com raras excepções, se encon-
tra em acelerada obsolescência. a cP resiste a ac-
tualizar-se e, sem saber o que não sabe, navega as-
sim à deriva, incapaz, por isso, de capitalizar o que 
de bom foi feito e de corrigir os seus erros de 
trajectória. o documento estratégico da cP para 
Timor-Leste (o Plano Indicativo de cooperação 
2007-2010) caducou em 2010, como caducou, no 
essencial, a versão do país em que se baseou. 
Um contexto novo instalou-se em apenas cinco 
anos, mudando actores, prioridades e, até, amiza-
des, assente numa plataforma de entendimentos 
de vária ordem e num muito maior peso de líderes 
profundamente locais, mas aptos a arrebanhar os 
75% da população timorense que vive nas zonas 
rurais. Um contexto novo que é forçoso que Por-
tugal conheça. Timor-Leste procura, agora, par-
cerias para implementar o seu Plano nacional de 
Desenvolvimento (PnD) que ambiciona torná-lo 
num país de médios rendimentos já em 2030. 
não procura nem “paternalismos” nem “assisten-
cialismos”. Foi essa a base do acordo com o seu 
maior doador, a austrália. o paradigma da cP 
deve ser renovado à luz do Timor-Leste de carne 
e osso, que entretanto surgiu, e de um Portugal 
acossado por uma crise profunda. o PnD tem de 
ser parte central desse debate. 
Para tanto, Portugal tem de se actualizar e arrumar 
a casa. Depende disso uma relação mais sustentá-
vel entre os dois países, que também assente 
numa maior reciprocidade e capacidade de respos-
ta por parte de Timor-Leste – uma consequência 
da paridade exigida pelos timorenses mas que 
nem sempre é lembrada. 

Da relação Portugal-Timor,
notas do terreno

as declarações conjuntas de “amizade histórica 
entre os dois países irmãos” já não camuflam o 
esmorecimento bilateral. nem a língua portuguesa 
nem a tão evocada diplomacia económica conse-
guem combater a visível diluição da influência 
portuguesa. Portugal tem-se tornado um parceiro 
cada vez mais histórico, cada vez menos estratégico.
E mesmo o papel “de parceiro histórico” está 
cada vez mais aguado, realce-se. o determinante 
apoio do Estado português na vitória da luta pela 
autodeterminação maubere e o seu papel no 
arranque e construção do Estado timorense são, 
infelizmente, pouco contados, e, ainda menos 
sabidos, pelos timorenses – especialmente os jovens 
(ver “E tudo o vento levou: o impacto da avalanche 
demográfica”). até o extraordinário levantamento 
popular do povo português no ano de 2000 é 

praticamente desconhecido. a culpa é, acima de 
tudo, de Portugal mas também do notório afuni-
lamento, pelo Governo e instituições timorenses, 
das celebrações da resistência no enaltecimento 
da frente “armada” e dos seus heróis, em algum 
detrimento das outras frentes, como a diplomá-
tica, onde a contribuição portuguesa se situa. Um 
desconhecimento prejudicial a Portugal e que a 
cP não pode ignorar. 
Por Portugal, (e contrariamente ao que ainda se 
pensa por algum “Timor”) a crise nacional e o 
tempo arredaram Timor-Leste do radar colectivo 
onde no ano de 2000 esteve tão intensamente, 
por razões, é certo, de solidariedade e generosi-
dade mas também de algum ensimesmamento 
“ontológico”, como explica Eduardo Lourenço: 
“(...) não estando [Portugal] já em África, nem na 
Europa onde nunca seremos o que sonhámos, 
emigrámos todos, colectivamente, para Timor. 
É lá que brilha, segundo a nova ideologia nacional, 
veiculada noite e dia pela nossa televisão, o último 
raio do império que durante séculos nos deu a 
ilusão de estarmos no centro do mundo. E, se 
calhar é verdade”.1

Passada uma década, os portugueses (políticos, 
jornalistas, cidadãos) regressaram há muito a casa 
dessa “emigração colectiva” de que fala Eduardo 
Lourenço, com as histórias do que lá viveram 
– e que são recontadas incansavelmente pelos 
media nacionais sempre que “Timor” é notícia. 
Fica-se assim refém dessas histórias que continu-
am a dar à opinião pública portuguesa “a ilusão de 
estarmos no centro do mundo” e no centro de 

Timor, ao arrepio da realidade: Portugal é agora 
(mais do que sempre foi) apenas um entre os vá-
rios parceiros na estratégia de Timor-Leste. Esta 
cristalização no passado empata qualquer tentati-
va de pensar e rever o dossiê “Timor”. até porque 
o tornou um tema fastidioso para as gerações mais 
novas, que o julgam encerrado, quando, na reali-
dade, existe amplo espaço para serem os protago-
nistas de novas “histórias” entre os dois países. 
o paralelismo com o sentimento da juventude 
timorense quanto ao seu passado é significativo.
Por isso mesmo, as expectativas não são boas para 
as comemorações dos “500 anos”: o bocejo prevê-
se generalizado e bilateral, pese o relativo entu-
siasmo da minoria dos “suspeitos do costume”. E é 
pena, pois vivem-se tempos interessantes, com o 
acirrar substantivo do conflicto entre Timor-Leste 
e a austrália, a posição fortíssima da Indonésia 
e da china na economia timorense, e a dependência 
feroz de importações e do fundo petrolífero pe-
rante a finitude dos recursos naturais existentes. 
ao mesmo tempo, a avalanche demográfica traz 
consigo “oportunidade desafiantes” para Portu-
gal em matéria de construção da identidade e 
unidade timorense que, como indica José matto-
so2, tem de ser mais do que a experiência da luta 
contra a opressão indonésia. acresce que Timor-
Leste (onde está quase tudo por construir e onde 
existem os fundos e, aparentemente, a vontade 
para o fazer) e Portugal (actualmente com muita 
mão-de-obra qualificada desempregada) podem 
não estar condenados a entenderem-se, mas cer-
tamente terão muito que conversar. Porém, para 
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2015: tempo de rever Timor-Leste Filipe Alfaiate

E tudo o vEnto lEvou: o impacto da avalanchE dEmográfica

O Census de 2010 é esclarecedor: 60% da população timorense tem menos de trinta anos. Uma argamas-
sa humana capaz de implodir o país caso não tenha acesso a oportunidades profissionais. É insuficiente 
pensar Timor-Leste, e o rumo a dar à CP, sem enxergar de perto, fora dos gabinetes de Díli, esta avalanche 
demográfica.
Cresceram longe de Portugal, que não importa no seu quotidiano, mais atentos que estão às culturas 
de proximidade, principalmente a Indonésia, onde milhares estudam ou trabalham. Muitos aprenderam 
um português titubeante, outros tantos nem isso, poucos são fluentes. Não é Camões mas Cristiano, 
com alguma Igreja, que ainda os enlaça a Portugal. Porém, muitas vezes sem o saberem, muita da música 
que cantam e dançam é de base portuguesa. 
São decisivos no processo de reconciliação nacional. Olham para o que está e para quem está, com 
o dinheiro do Fundo Petrolífero a construir miragens mas também novas vidas. Bem ou mal, querem falar 
do que aí vem, de um lugar à mesa. E foi disso mesmo que Xanana Gusmão falou nas eleições de 2012, 
que o reconduziram e também elegeram o seu candidato presidencial, o general Taur Matan Ruak.
A FRETILIN ficou presa à narrativa do partido histórico revolucionário e perdeu, mais uma vez. Como 
o PSD, onde também se fala português fluentemente, e que perdeu inclusivamente a representação 
parlamentar. A sucessão de Ramos-Horta, regressado à esfera internacional, por uma figura da geração 
seguinte confirmou, também, a transferência de poder e os novos quadros de influência, que varreram 
muito do país de 2002. Durante 2014 prevê-se que esse processo ganhe ainda maior expressão com 
a anunciada renúncia de Xanana Gusmão.
Portugal deve focar a CP nas camadas jovens, consolidando para além da Língua Portuguesa, a Cultura 
Portuguesa, via a música e o desporto – duas paixões nacionais – e apostando na formação profissional 
e na ciência. Portugal está entre gerações: se não avança, definha.
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converter essa oportunidade em algo palpável (o 
que ainda está por fazer), Portugal deve actualizar 
e objectivar o paradigma em que assenta a sua 
relação com Timor-Leste, alterando, em conse-
quência, a sua política de cooperação. 

Arrumar a casa: entender e enquadrar
a ajuda externa portuguesa
a Timor-Leste

Timor-Leste tem sido um dos principais beneficiá-
rios da ajuda para o desenvolvimento (aPD). En-
tre 1999 e 2010, Portugal contribuiu com 497,5 
milhões de euros para “reduzir a pobreza, melho-
rar condições de vida bem como aprofundar a 
identidade do povo timorense, nomeadamente 
através da língua e da cultura”.3 Porém, é uma aju-
da dissipada por várias matérias e organizações, 
atribuída de forma descentralizada, a títulos diver-
sos e com uma lógica, por vezes, quase insondá-
vel. auditorias e avaliações de impacto social (e 
outros) dos programas da cP não se encontram 
acessíveis online nem, na maior parte dos casos, 
parecem existir. a falta de informação dificulta a 
avaliação interna da cP, para prejuízo do seu de-
senvolvimento e capacitação, bem como impede 
o Estado receptor de ter uma visão clara sobre a 
dimensão e o impacto do contributo português.

Veja-se que, no chamado “portal de transparência” 
do ministério das Finanças timorense, a maior 
despesa de Portugal, em 2012, foi a participação 
na UnmIT (onze milhões de dólares), que entre-
tanto terminou. segue-se o emblemático progra-
ma da “Escola Portuguesa” (seis milhões de dóla-
res), o “Projecto de Formação Inicial e contínua 
de Professores” (dois milhões de dólares). o pro-
jecto de Luta contra a Pobreza (quatro distritos) e 
o apoio ao sector judiciário cifraram-se em menos 
de um milhão de dólares cada. Para Timor-Leste, 
os demais países doadores e agências internacio-
nais somente estes programas são apoiados pelo 
Estado português. Porém, a realidade é outra.
Portugal financia aquele que parece ser o maior 
programa de assistência social em Timor-Leste 
apoiado por um país doador. Estimativas não ofi-
ciais asseguram que Portugal pagou, em 2012, 
entre dez a onze milhões de dólares em pensões 
a antigos funcionários do “tempo português” (o 
que inclui pensões de sobrevivência), o dobro do 
investido na “Escola Portuguesa”. o impacto eco-
nómico deste contributo é profundo num país 
onde 50% da população vive abaixo do limiar da 
pobreza e o salário mínimo é 115 dólares. contu-
do, passa despercebido quer na opinião pública 
e entre muitos dos líderes dos dois países, quer 
nos corredores do Palácio do Governo em Díli, 
quer entre os restantes países doadores. Vangloriar 
é errado mas esta desinformação é negligente. 

a ajuda externa portuguesa – incluindo os meca-
nismos da cooperação e outros que contribuam 
para o desenvolvimento e bem-estar do povo 
timorense – deve ser organizada num modelo 
coerente que sirva objectivos alcançáveis, concre-
tos e verificáveis. Isso só se faz com um debate 
extenso e inclusivo, pois esta é uma matéria pou-
co estudada, com poucos dados. Um debate téc-
nico fundamental – sobre auditorias, modelos 
de relatórios (internos ou externos) de avaliação 
e monitorização a serem utilizados – para que a 
aPD e a cP evoluam, tornando-se mais transpa-
rentes e demonstrando resultados face aos di-
nheiros públicos utilizados, com base em indica-
dores de sucesso específicos e quantificáveis. 

Notas para o debate sobre um novo
paradigma de cooperação entre
Portugal e Timor-Leste

os últimos 10 anos ficaram aquém do sonhado, 
mas também do temido. Timor não é a imagem 
da Díli poeirenta e briguenta que fica dos noticiá-
rios portugueses. É um país de uma beleza natu-
ral assombrosa num estado original. E, em 2013, 
mesmo entre o entulho pedregoso da pobreza 
(mais de 50% vive com menos de 0,88 dólares 
por dia), das reformas adiadas ou mal consegui-
das, do aumento inegável da corrupção, dos er-
ros e das frustrações, Timor-Leste nem é a ilha 
Utopia de Thomas moore, nem o Inferno de Dan-
te – é somente um jovem país. 
na preparação do próximo ciclo de cooperação 
reflicta-se sobre um país liderado por um poder 
político em processo de reformatação e descen-
tralização, onde pontuam cada vez menos figuras 
de referência (e de proximidade) para Portugal. 
onde uma elite económica irrompe encostada à 
Indonésia e à china. Xanana Gusmão anunciou, 
no final de 2013, e já para meados de 2014, a sua 
demissão como primeiro-ministro. Fala-se da 
criação de um “conselho de anciãos” liderado 
por si que manteria algum controlo sobre pastas-
chave para a execução do PnD, supervisionando 
a acção governativa entretanto “passada” à geração 
mais nova. são meras especulações, quando se 
escreve este artigo, mas revelam uma tendência 
de renovação muito significativa que Portugal 
precisa de acompanhar.
compreenda-se também um país hábil e pragmá-
tico na defesa do seu interesse nacional no xadrez 

internacional, muito marcado pelas imposições 
e dependências externas. Quer dos seus vizinhos 
– os gigantes austrália e Indonésia – e dos res-
pectivos pólos de poder regionais (Pacífico sul 
e sudoeste asiático), quer de outros actores: 
as agências e doadores internacionais, Portugal, 
a china, entre outros.
Este Timor-Leste já não aceita aPD indiscrimina-
damente e repudia imposições de terceiros sobre 
como comandar os seus destinos. Lidera o Grupo 
“G7+” que reúne dezassete dos países mais 
frágeis do mundo – que juntos exigem dos doa-
dores internacionais assistência que sirva as suas 
opções estratégicas de desenvolvimento, não as 
dos doadores.
É evidente que o Governo timorense não quer 
celebrar outro Plano Indicativo de cooperação 
com Portugal. Quer antes que Portugal – como 
a austrália o fez em 2011, quando prometeu 127 
milhões de dólares de aPD – celebre um acordo 
de parceria com Timor-Leste onde se indique que 
projectos se propõe implementar nas áreas estra-
tégicas do PnD (capital social, infra-estruturas, 
entre outros) numa lógica de relação entre pares. 
abrir-se-ia assim a porta para a discussão sobre 
a co-responsabilização financeira do Estado Timo-
rense nesses projectos – um aspecto crucial dadas 
as limitações orçamentais portuguesas.
será então, porventura, também essa a altura 
para abordar um ponto central na relação entre 
quaisquer Estados que se considerem pares: a 
paridade exige uma maior reciprocidade no trata-
mento dado aos nacionais de cada Estado. a pari-
dade e a reciprocidade, que inclui capacidade 
de resposta, deverão fundear um novo ciclo de 
cooperação de Portugal com Timor-Leste, depois 
de um debate público capaz de gerar uma nova 
compreensão sobre o Timor-Leste actual e o pa-
pel de Portugal no seu desenvolvimento. n

[Timor-Leste é] um país hábil 
e pragmático na defesa do seu 
interesse nacional no xadrez 
internacional [...]

Notas

1 Prefácio à edição de 2000 de LOURENÇO, Eduardo — O labi-
rinto da saudade: psicanálise mítica do destino português. 
Lisboa: Gradiva, 2000.

2 MATTOSO, José — Arquivo, Memoria e Identidade em Timor-
Leste. In “Ita Maun Alin... O livro do irmão mais novo: afinidades 
antropológicas em torno de Timor-Leste”. Kelly Silva, Lúcio 
Sousa. Edições Colibri, A Ieltsar se vai ao longe. IELT da FCSH-
UNL, 2012.

3 Portuguese Development Cooperation (2005-2010), pag. 139  
(tradução nossa).

População rural por idade e distrito. Fonte: Census 2010, Direcção Nacional de Estatística.
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Em mEados dE 1900, a França é um dos países 
mais ricos do mundo. a lei de 1889 estabelece o 
serviço militar obrigatório de três anos e assegura 
ao exército francês um efetivo de 479.000 ho-
mens em tempos de paz, em contrapartida aos 
556.000 homens do exército alemão.1 as ideias 
doutrinárias francesas provêm dos ensinamentos 
de Napoleão, envolvendo questões como a eco-
nomia de forças, a divisão do exército em corpos 
ou grandes unidades, a utilização de trens para 
abastecimento da tropa, o emprego de serviço de 
espionagem, a manutenção do segredo nas ope-
rações, a divisão dos teatros de operações em 
principal e secundários, o princípio da estratégia 
imutável, a liberdade de ação, entre outros.2

a França, no início do século XX, inicia uma polí-
tica de envio de missões militares para os países 
que precisavam organizar suas forças armadas. Na 
década de 1920, em seu desejo de expansão, en-
via missões militares ao Brasil, Uruguai, Guatema-
la e Peru, e também missões militares específicas 
de aviação ao Brasil, Equador, Peru e Venezuela. 
Conforme análise de Blay, a presença militar fran-
cesa em outros países promove e auxilia a influ-
ência da França: “era essencial para manter a 
frágil preponderância da França no mundo”.3 a 
alemanha também se interessa pelo envio de mis-
sões militares; daí a disputa entre os dois países, 
pois a França quer conquistar mercados consu-
midores, fazendo frente à expansão alemã. 

A formação da mentalidade militar
no Brasil

o Brasil, desde o governo de Hermes da Fonseca 
(1885-1923), deseja contratar uma missão militar 
estrangeira, pois, já então, envia jovens militares bra-
sileiros para realizarem cursos no exército alemão. 

o chefe supremo do Exército é o presidente da 
República, representado, na instituição, pelo mi-
nistro da Guerra e pelo chefe do Estado-maior do 
Exército (EmE).4 mas, tanto o ministério da Guer-
ra, quanto o EmE e outros órgãos a eles associa-
dos não possuem, nessa época, nenhuma eficácia 
real, pois, em caso de necessidade de aplicação 
prática em algum teatro de operações, não há 
nem material, nem instrução para emprego da 
força. as escolas militares funcionam em pés-
simas condições, sem exercícios práticos e com 
baixíssimo rendimento.
o material de guerra existente no Exército é de 
origem alemã: o fuzil e a carabina são mauser; 
a artilharia é instrumentada com material Krupp. 
Existe um medíocre arsenal no Rio de Janeiro 
para reparar as armas de infantaria, que se encon-
tram em péssimas condições, e o arsenal de Porto 
alegre está ainda em pior estado.
a essa época, os oficiais mal conhecem sua profis-
são. os quadros superiores contam com oficiais 
muito velhos, despreparados para ocupar cargos 
de comando. a artilharia tem apenas instrução 
teórica; não existe mobilização, nem organiza-
ção: “o exército brasileiro é inferior como organi-
zação, preparação e serviços ao exército argenti-
no, seu adversário eventual”.5

o positivismo influencia fortemente a política e 
o Exército brasileiro desde o período imperial. 
os oficiais brasileiros aderem a essa corrente filosó-
fica e, a partir dela, passam a organizar as escolas 
militares e a doutrina, alastrando sua influência 
por toda a corporação.
a ideia do fim dos exércitos é desenvolvida por 
Comte em seu Curso de filosofia positiva, t. VI, 
final da segunda fase e início do apostolado. os 
adeptos da doutrina acreditam que o governo 

deveria ser integrado por intelectuais capacitados 
que se perpetuariam no poder pela hereditarie-
dade. Com a elite intelectual à frente dos negó-
cios de Estado e com o avanço e aprimoramento 
da sociedade industrial, o homem progrediria 
espiritualmente e consolidaria o mundo pacífico, 
sem guerras e sem a existência de soldados e ins-
tituições militares. 

dessa forma, o positivismo marca a história dou-
trinária do Exército Nacional desde o período 
imperial, passando pela proclamação da Repú-
blica, e a Primeira República, até a chegada da 
missão militar Francesa, quando o ensino profis-
sionalizante passa a ser ministrado nas acade-
mias, e o conceito de soldado-cidadão cede espa-
ço ao conceito de soldado-profissional.  
a França, por tradição militar, considera o exér-
cito e as Forças armadas em geral como o grande 
mudo. seus integrantes não podem fazer política, 
discutir política ou manifestar-se sob a égide ide-
ológica, devido à necessidade de manter a disci-
plina.6 aos militares cabe cuidar dos problemas 
das ciências militares, embora a ciência militar 
seja também um problema da alçada governa-
mental. a instituição armada serve para apoiar 
o governo constituído e defender a nação das 
ameaças externas, não lhe sendo facultado inter-
vir ou questionar o rumo da política nacional.
a guerra total é a guerra nacional. as decisões do 
chefe adquirem a forma de ordens ou instruções 
e devem corresponder às reais necessidades da 
tropa: servidão e obediência, disciplina, espírito 
de grupo, confiança, coragem, ambição, moral 
e hierarquia.

Formação da mentalidade militar
no Uruguai 

o termo caudilhismo é usado para descrever um 
sistema político e não apenas um tipo singular, 
no período pós-independência da américa Latina. 
Na região do Prata, Buenos aires possui hegemo-
nia política e um conjunto de ideologias voltadas 
para a Europa, enquanto as províncias vizinhas 
são pobres e povoadas por índios. Buenos aires 
então, além de defender sua economia por meio 
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A formação do pensamento militar no Cone Sul:
Brasil, Argentina e Uruguai Adriana Iop Bellintani

O exército emerge como força 
organizada [...] na América  
do Sul, somente no século XX  
e ainda em muitos países 
representa uma força débil, 
carente de instrução e de  
poder armado.

Armas e serviço Marechal General-
de-Divisão

General de 
Brigada Coronel Tenente 

Coronel
Chefe

Esquadrão Capitão Tenente

Ministro do Supremo 
Tribunal Militar - 2 - - - - - -

Estado Maior 1 8 20 - - - - -

Infantaria - - - 31 28 71 289 343

Cavalaria - - - 13 19 31 118 201

Artilharia - - - 25 39 62 187 205

Engenharia - - - 11 15 28 70 55

Intendência - - - - 3 5 21 84

Médicos - - 1 6 14 31 85 111

Farmacêuticos - - - 1 2 6 23 33

Veterinários - - - - - 1 5 42

Dentistas - - - - - - 2 10

Quadro especial - 1 2 11 10 8 9

Quadro normal - - - 1 1 - - -

Chamados pelo Decreto 
3.10.19 - - 1 1 - - - -

Total 1 11 24 100 131 243 309 1.089

Oficiais do Exército Brasileiro em 1919. Fonte: Relatório do gen. Maurice Gamelin, chefe da Missão Militar Francesa, sobre o 
Exército Brasileiro, 1920, decreto 11.12.1919. Paris: Arquivo SHAT, 3391.
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do controle aduaneiro, lança domínio sobre as 
regiões menos privilegiadas e, assim, desperta a 
resistência nestes grupos com predomínio de 
chefes locais.
o caudilho é caracterizado por um chefe polí-
tico--militar que pode ser nacional ou regional. 
Ele exerce seu poder pela autoridade pessoal. 
a atuação do caudilho move-se em direção da 
manutenção da ordem e soberania local ou regio-
nal, mesmo que para tal cometa toda espécie de 
crimes e seja visto como um sujeito capaz de bar-
báries em nome de mais poder e terras. o caudi-
lhismo impera na américa Latina como força ar-
mada disposta à defesa de um ideal, de um 
interesse ou de uma região. 
o Uruguai, no início do século XX, apresenta a 
força armada composta por caudilhos, sem ins-
trução militar e preocupados com as disputas 
entre facções. além de não ter serviço militar 
obrigatório, não se preocupa com investimentos 
no setor militar. o exército serve, de fato, para 
proteger o governo das rivalidades e revoluções 
internas, sem função de defesa externa, ou seja, 
é visto como um meio de contenção de levantes 
da oposição.7

Para organizar o exército e empreender o espírito 
militar, é contratada em 1922 uma missão militar 

Francesa de Instrução, chefiada primeiramente 
pelo cel. Gros e depois pelo ten. cel motas 
d’Hestreux, que atua em montevideu até 1925. 
os oficiais franceses priorizam a formação da 
mentalidade militar e a não intervenção dos ofi-
ciais na política.

Formação da mentalidade militar
na Argentina

Em 1900, o exército argentino funda a Escola su-
perior de Guerra e, a partir dessa época, passa a 
contar com o auxílio e a instrução de diversos te-
nentes coronéis alemães, como Von Bellow e Von 
Thavenay em 1910, Von Goltz e Von Krestzchmer 
em 1911 e schlegner em 1912. segundo armando 
duval, adido militar brasileiro na argentina, “os 
contratos dos professores alemães foram sempre 
feitos em Berlim pelo adido militar argentino”.8

além de receber instruções dos oficiais alemães, 
a argentina também passa a importar material 
bélico da alemanha, como afirma Potash:
Un aspecto significativo de la importância que 
se atribuyó después de 1900 al professionalismo 
fue la difusión de la influencia militar alemana 
em la forma de asesores, períodos de entrena-
miento em ultramar y armamentos.Una serie 
de contratos firmados con las fabricas alemanas 
de municiones, a partir de la década de 1890, 
determino que el Ejército argentino se abactecia 
casi totalmente com armas y equipos fabricados 
em Alemania.9

a República argentina empenha-se desde o início 
do século XX pelo aperfeiçoamento de suas for-
ças, pela profissionalização de seus quadros, pela 
aquisição de armamentos de última tecnologia 
e, em especial, pela supremacia militar, principal-
mente em relação às nações que considera suas 
iminentes rivais: Chile e Brasil. o coronel molina, 
chefe do exército argentino, em meados de 1926, 
defende publicamente que Brasil e Chile plane-
jam formar uma aliança para aniquilar a argenti-
na, fato que obriga os militares brasileiros a fa-
zer a seguinte declaração: (...) nada autoriza 
imaginar, como fez o ilustre coronel Molina, 
o Brasil formando em aliança com o Chile as 
garras de uma tenalha para esmagar a Argenti-
na, idéia essa que nem por hipótese se poderia 
enquadrar nos intuitos da política brasileira.10

a argentina procura mobilizar seu exército, reor-
ganiza o alto comando, cria novas unidades mo-
tomecanizadas e aéreas, moderniza o material 
de artilharia, acrescenta às suas grandes unidades 
mais um destacamento, intensifica a instrução 

técnica profissional do pessoal no estrangeiro. 
suas bases navais e aéreas asseguram-lhe o domí-
nio marítimo no atlântico sul. Conforme dutra: 
“está infiltrando seu controle no Paraguai e na Bo-
lívia para alienar simpatias e atrações de nosso 
país”.11

dutra considera que toda vez que o Brasil reforça 
suas condições militares, a argentina preocupa-se 
e aumenta seu potencial bélico. a argentina, em 
sua análise, busca falar mais alto que os outros 
países sul-americanos.12

Conclusão

o exército emerge como força organizada, no papel 
de defensor dos poderes estabelecidos na américa 
do sul, somente no século XX, e ainda em muitos 
países representa uma força débil, carente de ins-
trução e de poder armado. França e alemanha 
disputam o envio de missões militares e a venda 
de material bélico para os países latinos. Neste 
contexto, a França é determinante para a formação 
da mentalidade militar no Brasil e no Uruguai, 
ao passo que a argentina tem a alemanha como 
mentora. n
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DOutrina E pEnsamEntO militar

Na doutrina militar, estão incutidas as finalida-
des, a organização e o funcionamento cotidiano 
das forças armadas. Ela tem, acima de tudo, um 
caráter nacional, pois parte das preocupações e 
interesses do Estado, pugnando por sua unidade 
e pela manutenção das instituições.
A doutrina militar considera os planos de ações 
da doutrina de guerra e exercita cotidianamente 
a força para o desempenho das funções espe-
radas, em caso de conflito. A doutrina militar é 
muito mais que um conjunto de regras práticas. 
Embora esteja consubstancialmente subjacente 
aos regulamentos militares, ela reflete o pensa-
mento da época, as preocupações, os interesses, 
a organização administrativa do exército, a mobi-
lização, a disponibilização dos meios, a compra 
de material, a instrução, as conferências, os cur-
sos, enfim, todo envolvimento diário da força. 
A doutrina militar fornece as bases para a dou-
trina de guerra e esta, por sua vez, passa a orien-
tar a doutrina militar, havendo entre elas uma 
relação de complementaridade. A doutrina de 
guerra e a doutrina militar formam a mentalida-
de militar de cada país em questão. A doutrina 
militar estrutura o corpo de princípios e opera-
ções. Os treinamentos militares servem como 
aplicação das regras codificadas pela doutrina, 
que é normativa, conjuntural e evolutiva.
No período entre-guerras, o exército francês 
ainda pensa e vive de acordo com os meios e 
as estratégias da Primeira Guerra, a guerra de 
trincheiras. Há três grandes generais, saídos da 
Primeira Guerra: Ferdinand Foch (1851-1929), 
Joseph Jacques Césaire Joffre (1852-1931) e Phi-
lippe Pétain. Esses vultos históricos defendem a 
estratégia do front fortifié e influenciam as de-
cisões no período e a formação da mentalidade 
militar no Brasil e no Uruguai.

País Serviço militar Efetivo de paz (homens) Orçamento do Exército (dólares) População

Argentina Obrigatório, 18 a 45 anos 28.000 18.761.000 9.000.000

Bolívia Obrigatório, 19 a 49 anos 8.000 2.925.498 2.800.000

Brasil Obrigatório, 21 a 44 anos 109.000 15.942.202 31.000.000

Chile Obrigatório, 18 a 45 anos 25.000 7.011.143 4.000.000

Colômbia Obrigatório, 18 a 45 anos 6.000 3.981.657 5.500.000

Equador Voluntário 5.000 2.585.086 2.000.000

Paraguai Obrigatório 2.500 658.893 900.000

Peru Obrigatório, 21 a 60 anos 11.000 5.295.999 4.000.000

Uruguai Voluntário 10.000 6.697.489 1.500.000

Venezuela Obrigatório 10.000 2.378.640 2.420.000

Quadro Comparativo dos Exércitos sulamericanos em 1924.
Fonte: Revista Militar e Naval do Uruguai. Montevidéu, junho de 1924.
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O iníciO de 2015 marcará formalmente o fim 
de catorze anos da presença de contingentes mi-
litares internacionais no Afeganistão, pelo menos 
na actual configuração. A International Security 
Assistance Force (iSAF) dará lugar, em princípio, 
a uma outra operação de nATO – Resolute Sup-
port – com uma missão distinta, e que será consi-
deravelmente muito mais reduzida que a iSAF; as 
operações de combate darão lugar a missões de 
treino, conselho e assistência às forças de seguran-
ça afegãs (militares e policiais), para que estas pos-
sam autonomamente garantir a segurança do país.
Apesar de faltar menos de um ano para os afegãos 
tomarem em mãos as rédeas da sua segurança, mui-
tas são as incertezas que ainda pairam no ar quanto 
ao futuro do país, sobretudo no que irá acontecer 
ainda durante 2014 e que será determinante quan-
to ao porvir. A única coisa certa, aconteça o que 
acontecer, será a redução muito significativa dos 
contingentes militares internacionais estacionados 
no país, com a consequente transferência para os 
afegãos das responsabilidades securitárias, que até 
ao presente lhes eram asseguradas primariamente 
por actores estrangeiros. em vez de se construir 
cenários para o período pós-iSAF, parece-nos mais 
útil concentrar a nossa atenção em dois aconte-
cimentos políticos cruciais, cuja ocorrência/não 
ocorrência irá condicionar de uma forma decisiva 
o futuro do país: a possível acomodação política 
com os rebeldes e as eleições para a presidência 
da república, que tiveram lugar no início de Abril 
de 2014, às quais o anterior presidente estava le-
galmente impedido de concorrer. Ambos os acon-
tecimentos inserem-se no desafio mais abrangente 
da transição política que, conjuntamente com  
a transição das responsabilidades de segurança 
para as mãos dos afegãos, constituem, do nosso 
ponto de vista, os temas mais importantes do ano.
Antes de elaborarmos sobre os dois temas propos-
tos, é indispensável esclarecer dois aspectos incon-
tornáveis sempre presentes ao longo deste texto: 
em primeiro lugar, o veemente esclarecimento de 
que, após doze anos de intervenção internacional, 
a guerra no Afeganistão não terminou e os grupos 
rebeldes não foram derrotados nem desarticula-
dos. não bastassem as afirmações polémicas do 
presidente Karzai sobre o assunto, as insuspeitas 
declarações do general dunford, actual comandan-
te da iSAF, vieram confirmar algo que já se sabia, 
mas que do ponto de vista político convinha servir 
à opinião pública de forma diferente. Há, pois, que 
separar a retórica política dos factos. nem a violên-
cia decresceu em 2013, nem as forças de segurança 
afegãs foram bem-sucedidas na árdua tarefa de ga-
rantir a segurança da população afegã.
em segundo lugar, reconhecer que muito do que 
acontece no país depende não só da situação in-
terna e regional, mas também do nível de acordo 

que as grandes potências vierem a estabelecer, 
relação essa que não está também ainda clara.  
O futuro do Afeganistão terá de ser visto como 
um elemento de uma competição mais global en-
tre as grandes potências pelo jogo de influências 
na Ásia central. conforme referiu evgeny Pakho-
mov1, não seria exagerado afirmar que o destino 
do Afeganistão reside em grande parte nas mãos 
de forças externas, e não nas forças intra-regio-
nais. este aspecto não será deliberadamente ana-
lisado. O objecto da análise centra-se fundamen-
talmente na acção dos actores internos.

A acomodação política com
os grupos rebeldes

A transição política de estados que emergem de 
conflitos armados tem sido um dos assuntos mais 
estudados recentemente na teoria e prática da re-
solução de conflitos. Um dos aspectos que reúne 
consenso entre académicos é a necessidade de 
existir uma solução política negociada geradora 
de estabilidade, que funcione como ponto de 
partida para as subsequentes transições políticas. 
Ora não é isso que verificamos no caso em apre-
ço, em que o elemento perturbador do statu quo 
não se revê na ordem política vigente. A estraté-
gia dos decisores políticos internacionais baseia-
se na ideia insólita de promover um processo de 
transição política sem uma prévia acomodação 
das facções litigantes.

Uma acomodação política com os rebeldes em 
2014 aumentaria consideravelmente a probabi-
lidade de um futuro não violento. É, contudo, 
muito incerta e cada vez mais reduzida essa pos-
sibilidade. Se, por um lado, os grupos rebeldes 
sabem que a probabilidade de uma vitória militar 
aumenta com a redução dos contingentes milita-
res internacionais e do seu mandato, por outro, 
os decisores políticos internacionais comportam-
-se como se tivessem ganho a guerra, não se em-
penhando de uma forma coordenada e consisten-
te na busca de uma solução negociada.
As várias iniciativas dos aliados ocidentais neste 
campo têm sido desgarradas e inconsequentes,  
e à margem das autoridades de cabul. A mais re-
cente iniciativa promovida pelos eUA, em Julho 
de 2012, e que visava abrir uma representação 

dos talibãs, em doha, para se estabelecerem ne-
gociações directas com os rebeldes, descambou 
em caos e com reacções iradas de Karzai, cujas 
consequências ainda se fazem sentir, tendo con-
tribuído para agravar o fosso que separa cabul de 
Washington.
Apesar de a Loya Jirga (Assembleia de notáveis 
e Anciães afegãos) ter anuído, em novembro de 
2013, à assinatura do acordo de segurança bilate-
ral proposto pelos eUA, com o qual se pretende 
estabelecer o regime jurídico a que as forças ame-
ricanas que permanecerem em território afegão 
ficarão sujeitas nos próximos dez anos, ao qual 
se juntará posteriormente outro acordo cobrindo 
a presença das forças da nATO, Karzai declarou 
que não assinaria o documento, relegando essa 
tarefa para o seu sucessor e, deste modo, utili-
zar as eleições para o ratificar evitando, assim, 
a acusação de ser um brinquedo nas mãos dos 
estrangeiros, como é frequentemente acusado 
pelos seus opositores políticos.
Por sua vez, a anunciada possibilidade de Wa-
shington retaliar com a “opção zero”, isto é,  
a retirada total do contingente americano, que 
esteve vários meses na agenda, encontra-se pre-
sentemente fora de questão. A retirada total dos 
contingentes estrangeiros comprometeria drama-
ticamente a ajuda internacional ao país, na qual 
se incluem 4,1 mil milhões de dólares por ano 
destinados à ajuda ao desenvolvimento e os fun-
dos para pagar os salários das forças de segurança 
afegãs. Apesar de não ter memória curta e estar 
ciente que foi a falta de apoio do seu patrocina-
dor que levou najibulah ao cadafalso, em 1992, 
Karzai não desarma e exigiu ao presidente Oba-
ma um acto de contrição pelos erros cometidos 
pelos militares americanos no passado e a pro-
messa de que estes não se repetirão no futuro, 
nomeadamente os ataques nocturnos.
Karzai parece ser o actor político mais empe-
nhado em promover um acordo político com os 
rebeldes. não só pretende ter um papel activo 
nesse processo, tentando a todo o custo mono-
polizar o acesso à liderança talibã, neutralizando 
quaisquer outros canais de comunicação, como 
quer controlá-lo para garantir que, no caso de se 
chegar a um acordo, os seus interesses são ga-
rantidos. Os afegãos dispõem de um programa 
político – Peace Process Roadmap to 2015 – 
acordado pelo Alto conselho para a Paz, em no-
vembro de 2012, que estabelece as propostas do 
establishment para negociar a paz com os rebel-
des. entre outras provisões, o documento exige 
que os talibãs deponham as armas, se juntem ao 
processo político, participem em eleições e pres-
tem vassalagem à constituição. As medidas pre-
vistas no documento para ocorrerem na segunda 
metade de 2013, de que se salienta o objectivo 
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de entabular negociações directas e formais entre  
o Governo afegão e representantes dos talibãs, 
não se concretizaram. 
Paralelamente aos apelos à participação dos gru-
pos rebeldes nas eleições, o texto prevê o estudo 
de modalidades de inclusão de seus represen-
tantes nos vários níveis das estruturas de poder 
do estado, incluindo posições não eleitas, por 
exemplo posições de governadores provinciais 
e regionais. em último caso, poderiam ocupar 
posições ministeriais em cabul sem terem de 
participar em eleições. nesta linha, Karzai tem 
vindo a sugerir publicamente a necessidade de 
um acordo de partilha de poder com os talibãs 
sem, no entanto, explicar como pensa fazê-lo ou 
como tal prática é conciliável com a realização 
de eleições. Karzai não desistiu da possibilidade 
de uma paz negociada com os talibãs através de 
um acordo de partilha de poder. e compreende-
-se porquê. É quem tem mais a perder se não se 
chegar a um acordo. não surpreende, por isso, 
o seu empenho na libertação dos presos talibãs, 
mesmo contra a vontade dos eUA, e na remoção 
de dirigentes talibãs das listas negras.
Por perceber que os rebeldes não estão derrota-
dos e que vai ter de lidar com eles após a “partida” 
dos contingentes internacionais, Karzai distan-
ciou-se dos eUA e das posições dos restantes ac-
tores internacionais, deslocando-se para um meio 
campo de afinidades com os seus opositores que 
lhe permita capitalizar simpatias e aproximar-se 
politicamente das suas posições, por forma a fa-
cilitar futuramente a obtenção de compromissos. 
Apesar das diferentes correntes que têm surgido 
no seio dos rebeldes, a verdade é que o núcleo 
duro não alterou as exigências para entrar em ne-
gociações, continuando a clamar a existência de 
onze pontos na constituição que são um atenta-
do à Sharia e que têm, por isso, de ser alterados. 
ironicamente, com a partida das forças interna-
cionais, vai concretizar-se a sua principal exigên-
cia para se sentarem à mesa das negociações.
À excepção de Karzai, mais ninguém parece ver-
dadeiramente empenhado no lançamento de um 
processo de paz que, para ser bem-sucedido, terá 
de ser sempre um esforço inclusivo. A conivência 
do Paquistão, por exemplo, é incontornável. É o 
Paquistão quem controla o acesso à liderança tali-
bã e que autoriza quem viaja. Qualquer plano tem 
de contar, pelo menos, com os seus bons ofícios.
Aproximamo-nos de um ponto de não retorno. 
A existir acomodação política, ela deverá ocorrer 
ainda durante 2014; caso contrário será difícil 
convencer os talibãs dos seus méritos e da sua 
utilidade. Quem está convencido que pode ga-
nhar não negoceia. e, como tal, aumenta a proba-
bilidade de se regressar ao caos.

As eleições

na ausência de uma solução política para o con-
flito em 2013 e na reduzida probabilidade de 
isso vir a acontecer em 2014, urge reflectir sobre  
o modo como as eleições poderão contribuir 
positivamente para uma transição política e para 
uma paz estável e duradoura no país. em aná-
lise está o facto dos treze anos de intervenção 

internacional não terem conseguido resolver os 
problemas securitários do país, como não conse-
guiram criar um regime de instituições políticas 
suficientemente resilientes capazes de assegurar 
a transição política. na ausência de pacificação 
social e acomodação política, cabe questionar 
como poderão as eleições contribuir positiva-
mente para essa transição num quadro em que as 
instituições existentes são artificiais e incapazes 
de garantir a legitimidade das próprias eleições.
O ano de 2013 foi marcado por declarações de 
vários quadrantes políticos afegãos, que apela-
vam insistentemente a um consenso nacional an-
tes das eleições de 2014 que pudesse contribuir 
para uma transferência pacífica de poder do ac-
tual para o próximo presidente. contudo, esses 
apelos ao consenso não passaram de retórica.
Abdullah Abdullah, antigo ministro dos negócios 
estrangeiros, de ascendência tajique e pastum, 
mas sempre arregimentado nas hordas tajiques, 
obteve 45% dos votos enquanto o segundo 
classificado, Ashraf Ghani, antigo ministro das 
finanças, também pastum, obteve apenas 31,5%. 
O terceiro classificado foi Zalmai Rassoul, actual 
ministro dos negócios estrangeiros e a aposta 
de Karzai, o qual manteve publicamente equidis-
tância dos diferentes candidatos. A eleição deste 
último permitiria que Karzai continuasse a mani-
pular na sombra até ser novamente elegível em 
2019. Rassoul já declarou o apoio a Abdullah na 
segunda ronda de eleições, que ocorrerá no mês 
de Junho, aumentando significativamente a pro-
babilidade de este vir a ser eleito.
Os grupos rebeldes não apresentaram candidatos 
às eleições, repetindo-se a história dos idos acordos 
de Bona, em que uma das partes não participou na 
construção da solução. Mesmo se obtivessem um 
acordo político, hipótese altamente improvável, os 
grupos rebeldes não estariam em condições de se 
juntar ao mainstream político em tão curto espa-
ço de tempo. em processos de transição política, 
a realização de eleições justas e livres fazem nor-
malmente parte do cabaz de medidas previstas nos 

acordos de paz, como um elemento do processo 
de construção de um estado democrático e liberal. 
Mas as eleições no Afeganistão não se enquadram 
nesta lógica porque não existe nenhum processo 
de paz. Tivemos eleições sem existir acordo de paz, 
o que não é um bom presságio. nestas circunstân-
cias, é difícil entender como é que as eleições po-
derão contribuir para o processo de transição.
Apesar de ser a primeira vez na história do Afe-
ganistão que se observará uma transferência de-
mocrática do poder, as eleições não deixarão de 
evidenciar as fragilidades das instituições afegãs. 
independentemente do modo como irá decorrer 
a segunda volta, pouco servirão para transformar 
um país fragmentado e policêntrico, com grupos 
armados a prepararem-se para acertar contas 
após a saída das forças internacionais, num es-
tado democrático com as suas Forças Armadas 
subordinadas e controladas pelo poder civil.
Assim, não existem nenhumas garantias de que 
as eleições possam vir a ser um factor promotor 
de estabilidade. As incertezas reforçam-se com  
a elevada probabilidade de, na segunda volta, se 
repetirem as práticas fraudulentas verificadas em 
eleições anteriores. Se tal acontecer, é extrema-
mente elevada a probabilidade de a sociedade 
afegã entrar imediatamente em convulsão. 
Vive-se um ambiente de profundas incertezas. Os 
riscos de se escorregar para o caos são elevados, 
sobretudo se os decisores políticos internacio-
nais não se mobilizarem concertadamente na 
busca de uma solução política, sem exclusão de 
actores, apoiando os esforços de cabul, a qual 
não terá necessariamente de passar por eleições. 
A insistência em eleições em sociedades politica-
mente imaturas pode fazer mais mal do que bem 
e conduzir ao descalabro. Há suficiente evidência 
empírica a corroborar este ponto de vista. n
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Os DestinOs DO AfegAnistãO nO COntextO geOpOlítiCO DA ÁsiA CentrAl e DA 
COmpetiçãO regiOnAl

o futuro do Afeganistão encontra-se, em grande parte, nas mãos de forças externas. Um exercício sobre 
destino do país deverá ter em conta, por um lado, o facto de o país se inserir geograficamente na Ásia Cen-
tral, em sentido lato um espaço de confrontação geopolítica entre as grandes potências (China, EUA e Rús-
sia), e, por outro, ser um palco de disputa entre as potências regionais (Índia, irão e Paquistão). A situação 
no país dependerá, de certo modo, da forma como evoluírem as relações entre a China, EUA e Rússia. os 
EUA procuram desafiar o predomínio da Rússia e, simultaneamente, conter o protagonismo cada vez maior 
da China na região, fortemente dependente da energia proveniente do Cazaquistão e do Turquemenistão.
o Afeganistão é, do ponto de vista geopolítico, extremamente importante para os EUA, por ser o único 
ponto de ancoragem militar de que dispõem na Ásia Central, além da coincidência de fazer fronteira com 
o irão, Paquistão, China e várias antigas repúblicas soviéticas extremamente ricas em recursos naturais. 
Por isso, os EUA permanecerão no Afeganistão com nove bases militares e postos de vigilância e escuta, 
para além de alguns milhares elementos das Forças Especiais, CiA e companhias de segurança privada.
No Afeganistão competem igualmente a Índia e o Paquistão, que procuram instalar em Cabul regimes 
que potenciem os seus desígnios estratégicos. A Índia procurando “ensanduichar” geopoliticamente o 
Paquistão, e islamabad procura no Afeganistão a profundidade estratégica para lhe permita responder a 
um eventual ataque indiano. 
Por outro lado temos o irão que mantém relações históricas, culturais e económicas centenárias com o 
Afeganistão. A sua influência faz-se sentir em toda a região oeste do país, com quem partilha uma extensa 
fronteira. Para além das preocupações associadas ao controlo fronteiriço, existe também um interesse 
objectivo em influenciar os desenvolvimentos políticos do país, estimulando as aspirações de afirmação 
política na sociedade afegã do terceiro maior grupo étnico afegão, de inspiração xiita.
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O cOnflitO que avassala a Síria desde março de 
2011 surgiu como reação de uma população can-
sada de décadas de repressão política por uma 
minoria étnica que foi deixando agravar sucessi-
vamente as desigualdades sociais e políticas. Era, 
então, uma tentativa de abrir um novo caminho 
para a resolução de um problema potenciado por 
uma economia falhada, uma ideologia desacredi-
tada pela falta de progresso, ausência de respos-
tas sociais ao rápido crescimento populacional, 
corrupção generalizada e violência brutal dos 
serviços de segurança. Despoletado pela “Prima-
vera Árabe” na tunísia e Egito, teve um breve mo-
mento em que parecia poder resolver-se com con-
cessões à oposição, mas cedo evoluiu para  
o objetivo de expulsão do ditador.
Hoje, porém, é um conflito com contornos muito 
diferentes. transformou-se numa guerra civil com 
luta pelo poder entre várias comunidades, de bases 
religiosas e étnicas muito distintas e com interes-
ses divergentes, portanto sem uma solução comum 
de alternativa ao regime. 
Passou a ter uma dimensão externa que inclui  
a disputa de áreas de influência, entre vizinhos  
e as grandes potências, ameaçando a estabilidade 
regional. Em termos de luta armada, é um confli-
to convencional, embora inclua alguma guerri-
lha. centra-se numa faixa que corre de norte para 
sul, com cerca de 50 quilómetros de largura, in-
cluindo os principais centros populacionais. 
Ao fim de dois anos e oito meses (final de no-
vembro de 2013), provocou cerca de 115.000 
mortos, mais de dois milhões refugiados em paí-
ses vizinhos e seis milhões de deslocados e a 

contagem continua sob a lógica de uma luta por 
“tudo ou nada”.
Entrou, entretanto, num impasse que tudo indica 
irá perdurar. O regime abdicou do controlo de 
todo o território, abandonando algumas zonas, 
que considera menos importantes ou mais difí-
ceis, mas beneficia de alguns trunfos importan-
tes. Primeiro, tem uma vantagem geográfica por-
que a comunidade que o apoia ocupa um terreno 
montanhoso, ao longo da costa, e com boas liga-
ções entre os principais centros populacionais. 
Segundo, continua a poder contar com o essencial 
das forças Armadas, cujos postos-chave manteve 
sempre entre a etnia alauita que tem dominado 
o país. terceiro, tem também o apoio de importan-
tes efetivos de milícias, quer internas, quer prove-
nientes do exterior (irão/Guardas Revolucioná-
rios, líbano/Hezbollah, etc.) 
A oposição tem uma base de apoio muito mais 
alargada do que a do regime, mas a vantagem que 
isso deveria proporcionar para fazer pender a ba-
lança para o seu lado, num conflito prolongado 
como será este, está prejudicada por três circuns-
tâncias adversas. Pelo facto de, nos 60 a 70% do 
território que controla, viver apenas 30 a 40% da 
população. Porque tem uma clara inferioridade 
em armamento, contra umas forças Armadas que 
não se coíbem de usar a aviação, nem armamento 
pesado e, como se viu, até armas químicas. Porque 
se encontra dividida entre objetivos irreconciliá-
veis e sob motivações muito diferentes. Enquanto 
a maioria quer apenas pôr fim a décadas de vida 
sob opressão e ausência de perspetivas de melho-
ria, há grupos que se movem por aspirações sepa-

ratistas ou autonómicas e por projetos islâmicos 
radicais, em que a deposição de Assad não é mais 
do que um passo intermédio. 
no total, serão entre 100.000 e 150.000 combaten-
tes rebeldes, mas a maioria limita-se a atuar para 
proteção do seu bairro/comunidade. Apenas 
30.000 a 40.000 são capazes de se envolver em 
objetivos mais ambiciosos. Entre eles, cerca de 
5.000, os mais bem treinados e disciplinados, es-
tão ligados aos projetos islâmicos atrás referidos, 
uns apoiados pela Arábia Saudita, Emiratos Ára-
bes Unidos e pelo Kuwait, outros associados à ir-
mandade Muçulmana e apoiados pela turquia  
e Qatar. no entanto, têm-se mostrado incapazes 
de cooperar entre si e com os que não têm pro-
pósitos de natureza religiosa. 

A manter-se esta situação, o País corre o sério ris-
co de colapso. O cenário à vista é o de um “Esta-
do falhado”, uma espécie de “Somália do Médio 
Oriente”, ou seja, um possível novo santuário 
para a al Qaeda, fonte de instabilidade regional 
e risco sério de conflito internacional.

O colapso do país

Este possível desfecho pode, na prática, vir a tra-
duzir-se na divisão do país em pelo menos três 
comunidades, sem qualquer perspetiva de algum 
dia regressarem a uma convivência pacífica, depois 
de terem chegado aos extremos atuais: a comuni-
dade ligada ao regime, uma comunidade turca  
e uma comunidade sunita. A eventual instalação 
de uma fação islamita radical é uma possibilidade 
que à partida não se pode descartar, mas que tem 
contra si a rejeição da maioria da população e da 
comunidade internacional; é o único ponto em 
que convergem, quer os que apoiam, quer os que 
condenam o regime atual. 
As minorias (alauitas, drusos, cristãos árabes, 
etc.) que têm apoiado e vivido à sombra do regi-
me tenderão a manter-se unidas na mesma comu-
nidade, sob a perceção de que estão numa luta 
em que a parte que ganhar não vai permitir que  
a outra subsista com algum poder. ligadas pelo 
medo comum da maioria sunita (60 a 65%), arti-
culam-se com base na necessidade de garantir  
a sua sobrevivência e conservar os privilégios de 
que têm beneficiado, independentemente de te-
rem ou não outra opção. 
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O imbróglio sírio Alexandre Reis Rodrigues

À medida que o tempo passa e 
o conflito se radicaliza vão-se 
reduzindo as opções disponíveis 
para encontrar uma solução.
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Concentração territorial do conflito e a crise de refugiados sírios (2,1 milhões em cinco países vizinhos).
Fontes: Kenneth Pollack – “Breaking the stalemate: the military dynamics of the syrian conflict and options for limited
US intervention”. UNHCR.
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A comunidade turca – a maior minoria étnica, 
9,5% dos 22,5 milhões de sírios – concentra-se 
no nordeste, na província de al Hasakah (cur-
distão sírio). É uma das áreas que o regime de-
sistiu de controlar, porque fica distante dos cen-
tros de poder e não é crítica, embora inclua 
zonas de exploração petrolífera. A autonomiza-
ção desta comunidade, na sequência da eventu-
al fragmentação do país é uma espécie de pesa-
delo para a turquia, sob o receio de que 
incentive uma associação com os separatistas 
turcos e iraquianos, sob o projeto de uma auto-
nomia curda. O anúncio da formação de um 
governo provisório para a sua região e a decisão 
de comparecerem na conferência de paz em Ge-
nebra com uma delegação independente deixou 
bem claras as suas ambições.
A comunidade sunita, com uma larga vantagem 
demográfica, teria o controlo das restantes zonas 
do país, mas o número e a diversidade de grupos 
armados, alguns dos quais afiliados à al Qaeda, 
por vezes combatendo entre si, sugere mais uma 
situação de caos do que de unidade de esforço. 
Enquanto uma maioria tende a limitar-se ao obje-
tivo de depor Assad, os extremistas – melhor or-
ganizados, melhor armados, mais disciplinados  
e eficazes – seguem o projeto do movimento jiha-
dista, incluindo o estabelecimento de um emirato 
onde possam governar sob os princípios jihadis-
tas, eventualmente, para, a partir dessa platafor-
ma, evoluir para o objetivo final de um califado1. 

As principais opções

À medida que o tempo passa e o conflito se radi-
caliza, vão-se reduzindo as opções disponíveis 
para encontrar uma solução2. De início, basica-
mente, havia quatro linhas de ação: i) Deposição 
de Assad e/ou derrube do regime; ii) contenção 
do conflito às fronteiras sírias para evitar conta-
minar vizinhos e a região; iii) limitar a interven-
ção às necessidades de proteção da população; 
iv) Apoiar a oposição. 
Depor Assad foi sempre a opção das monarquias 
árabes. no início do conflito, o presidente Oba-
ma também considerava que Assad teria que aban-
donar o poder mas, presentemente, para a Admi-
nistração americana, é uma opção de que não se 
fala. certamente não porque tenham deixado de 
a olhar como uma parte incontornável da solução 
do conflito, mas por considerarem que, de mo-
mento, não existe uma alternativa segura de en-
contrar uma saída minimamente estável e dura-
doura, que mantenha à distância os grupos 
radicais.
conter o conflito deixou de ser possível há algum 
tempo. tem, quase desde o início, um âmbito in-
ternacional que envolve não só os EUA e a Rússia, 
mas também o irão, o iraque, a turquia e as mo-
narquias árabes. O campo de refugiados Zaatari, 
na Jordânia, já é a quarta maior cidade síria 
(180.000 sírios). no líbano, a intervenção do 
Hezbollah na Síria, em apoio de Assad, está a exa-
cerbar as tensões internas a um ponto que tornam 
o país perigosamente próximo de uma guerra civil.
A única forma de proteger a população seria atra-
vés da colocação de uma força de interposição no 

terreno. no entanto, malgrado a indignação que 
suscita o drama a que o povo sírio tem estado 
sujeito, o assunto nem sequer chegou a ser deba-
tido no conselho de Segurança das nações Unidas. 
Desde o princípio que ficou claro que a Rússia 
vetaria sempre essa possibilidade e a disponibili-
dade dos EUA nunca foi além da intervenção mi-
litar “cirúrgica” que estiveram perto de fazer, na 
sequência dos ataques do Governo com armas 
químicas, a 21 de agosto. Mas mesmo esta nunca 
chegou a estar concebida para proteger a popula-
ção. Apenas pretendia, na falta de ação útil da 
parte da OnU, reforçar uma importante norma 
internacional e punir quem a violasse para desen-
corajar repetições, ou seja, dissuadir outros dita-
dores de fazer o mesmo. 
no meio de uma polémica grande que, à luz das 
hesitações e mudanças de orientação dos EUA 
sobre como responder à utilização de armas quí-
micas, “beliscou” a imagem do presidente Obama, 
surge o acordo entre os EUA e a Rússia, através do 
qual o regime sírio concordou em eliminar o seu 
arsenal de armas químicas3. É um desenvolvi-
mento a saudar, mas que não contribuiu para re-
duzir a conflitualidade interna.
A última opção – apoiar a oposição, incluindo  
o fornecimento de armas – tem o inconveniente 
de agudizar o conflito e faz correr o risco de se 
estar a ajudar projetos extremistas que a maioria 
rejeita. no entanto, auxilia a oposição a resistir às 
forças do regime, ou seja, favorece um impasse, 
de onde as partes não terão saída senão negociar.

O futuro

Se a situação que se vive na Síria seguir o padrão 
das guerras civis (ver “Guerras civis”), então tere-
mos que contar com um conflito que pode durar 
à volta de uma década, com cada vez mais destrui-
ção e morte e a possibilidade de desfechos muito 
alarmantes, quer a nível interno, quer no âmbito 
regional. 
continuando fora de questão uma intervenção 
militar e a manter-se remota qualquer perspetiva 
de progresso através de conversações de paz4, 

o que resta para contrariar a tendência atrás des-
crita é bastante restrito. limitar-se-á a reforçar as 
três linhas de ação que têm estado a ser seguidas: 
sanções económicas e financeiras, ajuda à oposi-
ção, nomeadamente com armamento, e apoio às 
estratégias de sobrevivência da população, in-
cluindo ajuda aos países de acolhimento de refu-
giados e apoio às organizações não-governamen-
tais e grupos da diáspora que operam no terreno, 
auxiliando os deslocados. 
não obstante estas perspetivas sombrias, os es-
forços de reabilitação internacional que teerão 
está a empreender, por razões de pragmatismo 
ligadas à necessidade de salvar a economia e ao 
reconhecimento de que a instabilidade na Síria 
e no iraque impede a base de apoio que o seu pro-
jeto de hegemonia regional exige, podem muito 
bem representar uma luz ao “fundo do túnel”. Se 
no lugar do radicalismo que marcou os mandatos 
de Ahmadinejad vier uma postura regional mode-
rada – como se espera – então o presidente As-
sad poderá deixar de ter de teerão o apoio a que 
deve a sua manutenção no poder e terá que ne-
gociar a sua saída para se dar inicio a um proces-
so de transição. Mas mesmo nesta hipótese oti-
mista não haverá soluções rápidas nem fáceis. n

Notas

1 Stewart, Scott — “Goals of the Jihadists”. 14 November 2013, 
Stratfor.

2 Pollack, kenneth M. — “Breaking the stalemate: the military 
dynamics of the Syrian conflict and options for limited U.S.  
intervention”. Saban center at Brookings, Middle east memo, 
number 3, august 2013. 

3 a Síria, a 14 de setembro de 2013, aderia à “Convention on 
the Prohibition of the development, production, stockpiling 
and use of chemical weapons” e é hoje o membro número 190 
da “Organization for the prohibition of chemical weapons”.

4 os protagonistas que marcam a evolução dos acontecimentos 
no terreno ainda não reconhecem a inutilidade de prossegui-
rem a luta. Para algumas fações, negociar seria uma traição à 
causa dos rebeldes.

Guerras Civis

Não há forma de saber se a guerra civil na Síria vai evoluir de acordo com o padrão verificado em conflitos 
semelhantes, mas conhecer os estudos disponíveis nesse campo1 ajudará a perspetivar o seu possível 
desenvolvimento e desfecho, mesmo tendo em conta a maior complexidade do caso sírio. Inclui, 
em simultâneo, os dois propósitos típicos dos rebeldes numa guerra civil: tomar conta do governo 
central ou escapar à sua autoridade por um processo de separatismo, ganhando autonomia para a região 
que querem passar a controlar.
a não haver desvios significativos de padrão na guerra civil na Síria, podemos contar com um conflito 
longo (sete e dez anos, contra cerca de três meses no caso de guerras entre estados). as hipóteses es-
tatísticas de sucesso no caso de “assalto” ao governo serão mais reduzidas do que no segundo (25% 
e 40%, respetivamente). compreende-se porquê. Uma mudança de regime exige uma vitória sobre as 
forças que o apoiam, o que é raro estar ao alcance dos rebeldes. Pode, eventualmente, concluir-se 
por um acordo negociado, mas essa possibilidade será remota sem uma intervenção externa que garanta 
um período de transição. Não é provável que isso possa acontecer, salvo se fosse solicitada pelas par-
tes, o que é ainda menos provável.
No segundo caso, não se põe o requisito de derrota militar do governo. aos rebeldes basta ter forças para 
controlar os seus territórios, o que na Síria tem sido facilitado por falta de meios do governo para lidar 
globalmente com a situação. É, como se disse acima, o desfecho mais acessível aos rebeldes. Infelizmente, 
é também o de impacto regional mais preocupante.

1  Fearson, James D., “Why do civil wars last so much longer than others?”, 12 July 2002, Sanford University. Fearson, James D. and Laitin, David  
D., ”Civil war termination”, 12 September 2008, Sanford University.
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A crise que tem mArcAdo o contexto 
europeu nos últimos cinco anos atingiu a econo-
mia espanhola de forma especialmente rigorosa. 
A dimensão do retrocesso económico de espanha 
ganha mais relevância quando comparado com 
os dados de criação de emprego e de crescimento 
do produto interno bruto dos anos anteriores 
(1996-2008). Hoje, sabemos que o sucesso do 
país vizinho residia, sobretudo, na denominada 
“bolha imobiliária”, assente na construção civil 
impulsionada pelos sectores público e privado. 
Porém, até 2008, poucos foram capazes de prever 
o fim de uma era de pujança, em que madrid che-
gou a admitir a possibilidade de suplantar a eco-
nomia francesa num curto espaço de tempo.
As consequências sociais são a face mais visível 
deste problema, como o comprovam os mais de 
5.000.000 de desempregados espanhóis. no en-
tanto, a crise tem outras consequências indirec-
tas, como as que afectam a própria estrutura ter-
ritorial do estado. em regra, a abordagem aos 
problemas relacionados com a pluralidade nacio-
nal interna espanhola não está articulada com a 
questão económica. Parece haver alguma propen-
são da comunicação social para analisar as ten-
dências centrífugas dos nacionalismos basco e 
catalão como um problema exclusivamente polí-
tico, sem uma ligação clara à dimensão económi-
ca. Porém, sobretudo no caso catalão, parece ser 
cada vez mais evidente a presença dos temas eco-
nómicos no discurso nacionalista. 

Catalunha: o nacionalismo económico

espanha é um estado fortemente descentraliza-
do. o território encontra-se dividido em comuni-
dades autónomas com estatutos diferenciados, o 
que confere um carácter assimétrico à distribui-
ção de poder. A catalunha é uma destas comuni-
dades, dispondo de amplas competências, entre 
outros, nos campos da educação, da política lin-

guística ou da saúde. Ao não dispor de autono-
mia fiscal, está na dependência directa do gover-
no central, em termos de obtenção da principal 
fatia de receitas para fazer face às despesas que 
estão sob sua administração. 
o controlo sobre a fiscalidade é um factor que 
contribui amplamente para a autonomia de uma 
unidade política. esta é uma das explicações para 
que os impostos constituam uma dimensão sim-
bólica e efectiva da soberania de um estado. Por 
muitas competências que um quadro constitucio-
nal descentralizado preveja para as comunidades 
autónomas, sem financiamento directo (através 
da capacidade legal para cobrar impostos e gerir 
a sua receita) ou indirecto (transferências finan-
ceiras do estado central), não há forma de as ma-
terializar. quando o financiamento é obtido so-
bretudo de forma indirecta, a margem de 
manobra das comunidades autónomas diminui e 
a sua dependência face ao estado central aumen-
ta. É, justamente, este um dos principais factores 
que está a impulsionar o discurso do nacionalis-
mo catalão.
com a crise, a necessidade de maior autonomia 
na gestão financeira tornou-se mais evidente. 
quando a economia espanhola crescia a bom rit-
mo, madrid dispunha de uma maior capacidade 
negocial que advinha da transferência de mais 
competências e, consequentemente, de mais fun-
dos para as comunidades autónomas. Foi esta a 
lógica que presidiu ao acordo de incidência par-
lamentar entre o Partido Popular e os nacionalis-
tas catalães da convergència i unió (ciu), na le-
gislatura 1996-2000. José maría Aznar conseguiu, 
nesse período, cumprir a totalidade do seu pri-
meiro mandato como presidente do governo, no 
contexto de uma maioria relativa, graças à cedên-
cia de algumas competências à autonomia catalã, 
a troco de estabilidade parlamentar. 
Por outro lado, a catalunha é a região espanhola 

que apresenta um produto interno bruto, em va-
lor absoluto, mais elevado. o discurso do nacio-
nalismo catalão, outrora marcado pelos elemen-
tos linguísticos e culturais, centra-se agora em 
questões materiais muito concretas, como a per-
da de qualidade dos serviços públicos de saúde e 
de educação. As críticas ao centralismo e a outras 
regiões do estado surgem, nesta fase, como inevi-
táveis: ao produzir mais e de forma mais eficien-
te, a catalunha contribui mais do que outras co-
munidades para o “bolo” central e, como tal, 
deverá ter acesso a mais receitas. 
A Andaluzia é um dos principais alvos deste dis-
curso, pela sua maior dependência em relação ao 
dinheiro público. convém recordar que a Anda-
luzia e a catalunha são as maiores autonomias de 
espanha, contando, respectivamente, com 
8.424.102 habitantes e com 7.539.618 habitantes 
sobre um total de 47.190.493 (ine, 2012). no 
entanto, as semelhanças na dimensão das popu-
lações não têm correspondência na dimensão das 
economias: enquanto a catalunha representou, 
em 2011, 18,7% do produto interno bruto espa-
nhol (preços de mercado) a preços correntes, a 
Andaluzia ficou-se pelos 13,3%. em termos de 
PiB per capita, aquela comunidade autónoma, 
no mesmo ano, apresentou valores na ordem dos 
27.430 euros, enquanto os andaluzes não foram 
além dos 17.587 euros. o desemprego, que ab-
sorve uma parte muito substancial das verbas 
destinadas a políticas sociais, por seu lado, regis-
tou, em 2011, uma taxa de 30,4% na Andaluzia, 
contra 19,2% na catalunha (ine, 2012; indescat, 
2012).
nos últimos três anos, o nacionalismo catalão, 
mesmo na sua expressão mais moderada e ideo-
logicamente conservadora da ciu, deu passos 
claros em direcção a um maior distanciamento 
face a madrid. impulsionado pelo exemplo esco-
cês e escudado nalguma impaciência que se co-
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Espanha: nacionalismo(s) e economia Filipe Vasconcelos Romão

Variação do PIB espanhol e taxa de desemprego (em %). Fonte: Banco Mundial.
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meça a fazer sentir na sociedade catalã, Artur mas, 
presidente da Generalitat (expressão que traduz 
o conjunto dos órgãos políticos da autonomia), 
pretende convocar um referendo que, em última 
instância, poderá materializar uma secessão. mas 
parece apostado em ter o melhor de dois mun-
dos: ao mesmo tempo que afirma uma via politi-
camente soberana da catalunha, faz da adesão à 
união europeia (ue) um ponto essencial para o 
quadro definitório de um eventual novo estado. 
só assim poderá assegurar a continuidade da in-
tegração económica com o resto de espanha, o 
principal mercado para a economia catalã. em 
resumo, pretende manter os benefícios económi-
cos de um mercado alargado e aligeirar os custos 
sociais exigidos pela integração num estado com 
claras assimetrias territoriais.

o governo espanhol, liderado pelo conservador 
mariano rajoy, vai respondendo com prudência 
ao desafio, evitando a escalada dialéctica e o em-
prego de um discurso nacionalista, passível de 
indispor a cidadania da catalunha. madrid parece 
ter compreendido que a resposta ao nacionalis-
mo económico deverá ser dada na mesma dimen-
são e já se movimenta, no quadro da ue, para 
evitar que Bruxelas emita qualquer tipo de afir-
mação que possa ser entendida como compla-
cente em relação às aspirações centrífugas de 
Barcelona. Até agora, a estratégia parece estar a 
resultar, não se vislumbrando qualquer sombra 
de acolhimento institucional (da ue ou dos seus 
estados-membros) à emergência de um novo es-
tado soberano na Península ibérica. rajoy de-
monstra ter percebido que o projecto de uma 
catalunha independente assenta, sobretudo, na 
pujança económica desta região e que sem os 
mercados espanhol e europeu a sua probabilida-
de de sucesso fica claramente diminuída.

País Basco: autonomia aprofundada

o País Basco confirma de forma clara a assimetria 
do sistema territorial espanhol. A primeira dispo-
sição adicional da constituição de 1978, ao reco-
nhecer o respeito pelos “direitos históricos dos 
territórios forais”, abriu portas ao estabelecimen-
to dos regimes fiscais de excepção que vigoram 
nas três províncias que compõem o País Basco 
(Álava, Biscaia e Guipúscoa) e na comunidade 
Foral de navarra. 
As lógicas que presidem aos regimes fiscais geral 
e foral são distintas: no primeiro caso, que abarca 
a catalunha, apesar da crescente corresponsabili-
zação entre o centro e as autonomias, é ao estado 
central que cabe a liderança do processo de fi-

nanciamento; no segundo caso, estamos perante 
um processo de financiamento que tende a ser 
bilateral, com o estado e as autonomias ou pro-
víncias forais a negociar a transferência de recei-
tas obtidas a partir de impostos estabelecidos li-
vremente por estas. É óbvio que a margem para 
obter receita, através da definição e cobrança de 
impostos, para fazer face às próprias despesas 
acaba por permitir a materialização de uma maior 
autonomia.
no País Basco, a coincidência temporal entre o 
fim da actividade da etA e a crise financeira veio 
colocar a economia no centro do debate político. 
no entanto, com um maior grau de autonomia na 
gestão das suas finanças públicas, o nacionalismo 
basco moderado (actualmente no poder na co-
munidade autónoma) não tem utilizado um dis-
curso semelhante ao do nacionalismo catalão. 
Por outro lado, os bascos tentaram, num passado 
recente, pela mão do então presidente do gover-
no autonómico Juan José ibarretxe, fazer aprovar 
uma proposta de revisão do estatuto autonómico 
que previa uma consulta popular passível de 
substituir o actual quadro político territorial por 
um estatuto de livre associação com o estado es-
panhol. o denominado Plano ibarretxe (2004-
2005) foi travado nas cortes de madrid e a expe-
riência falhada travou os ímpetos da ala mais 
radical do Partido nacionalista Vasco (PnV), que 
optou por um compasso de espera ditado pela 
derrota da etA e pelo regresso do nacionalismo 
radical (outrora apoiante da organização terroris-
ta), entretanto legalizado, às instituições demo-
cráticas.
os bascos parecem, assim, na expectativa de 
verificar o que irá acontecer em duas verten-
tes: por um lado, aguardam pelo desenlace do 
braço-de-ferro entre o nacionalismo catalão e 
madrid; e, por outro, esperam pela confirma-
ção da dissolução total da etA, única opção 
viável para uma total normalização política da 
região e factor que abrirá portas a um alinha-
mento ideológico semelhante ao que se regista 
na catalunha, com um partido independentis-
ta de centro-esquerda (a esquerra republicana 
de catalunya) e uma coligação nacionalista de 
centro-direita (a ciu). quando estas duas in-
cógnitas se dissiparem, provavelmente, o desa-
fio à soberania espanhola será colocado tam-
bém a partir do País Basco. 

Semelhanças e diferenças

É inegável que há várias semelhanças no enqua-
dramento, no estado espanhol, de duas regiões 
como a catalunha e o País Basco, que, entre ou-
tros aspectos, usufruíram do reconhecimento de 
instituições pré-autonómicas; contaram com os 
primeiros estatutos autonómicos aprovados, be-
neficiando, desde o início do actual sistema de-
mocrático, de um leque alargado de competên-
cias transferidas pelo estado central; são dotadas 
de regimes linguísticos e educativos próprios; 
contam com autoridades policiais próprias; foram 
governadas durante décadas por nacionalismos 
centrífugos fortes, que vivem em tensão quase 
permanente com o estado espanhol. 

Há, no entanto, um elemento que contribui para 
diferenciar os dois casos. o facto de os bascos 
contarem com uma comunidade autónoma que 
compreende três províncias dotadas da prerroga-
tiva de definir a quase totalidade das suas opções 
fiscais, limitando-se a sua obrigação com o estado 
central à entrega de um valor anual previamente 
estabelecido, traça uma linha de assimetria muito 
clara com os catalães. É esta assimetria, conjunta-
mente com as marcas deixadas pelas quase cinco 
décadas de terrorismo da etA, que coloca os na-
cionalismos basco e catalão em situações de im-
passe tão diversas. o primeiro espera ansiosa-
mente pela normalização definitiva do sistema 
político da comunidade autónoma, enquanto o 
segundo leva a tensão com madrid ao ponto mais 
alto da história recente. A economia é o grande 
pano de fundo e, provavelmente, é dela que de-
pende o desenlace das disputas identitárias em 
espanha. n

[nas] tendências centrífugas 
dos nacionalismos basco e 
catalão [...] parece ser cada vez 
mais evidente a presença dos 
temas económicos no discurso 
nacionalista.
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O mês de fevereirO de 2014 ficará para a his-
tória da Ucrânia como um dos mais violentos e 
marcantes da sua breve independência. desde 
novembro de 2013, dezenas de pessoas perde-
ram a vida em manifestações contra o regime 
do presidente Yanukovitch, centenas desapare-
ceram e milhares ficaram feridas. A violência da 
repressão, a radicalização dos movimentos que 
contestam o poder nas ruas do país e a interven-
ção militar da federação russa na península da 
Crimeia fizeram temer um cenário de guerra civil.  
A competição geopolítica entre o Ocidente e a 
rússia do Presidente Putin fez antever um cená-
rio de destabilização regional prolongado. 

Contexto da crise

A atual crise na Ucrânia ganhou expressão após o 
anúncio da decisão do presidente Yanukovitch de 
não assinar o Acordo de Associação com a União 
europeia (Ue). esta decisão contrariava não só as 
expetativas dos parceiros europeus, mas principal-
mente as da maioria dos ucranianos que viram na 
Política europeia de vizinhança (Pev) um proces-
so de aproximação à Ue, facilitador das reformas 
democráticas. embora esta ‘escolha europeia’ seja 
tudo menos consensual no país, o certo é que, 
ao longo desta crise, os interesses dos ucranianos 
em serem governados num contexto democrático  
e justo se tem vindo a equacionar com um per-
curso europeu. Pese embora os limites à credibi-
lidade e apoio europeu, a presença russa no país 
e a clara pressão exercida por moscovo sobre os 
sucessivos governos ucranianos é hoje uma parte 
cada vez mais central da contestação no país. 

Os dilemas que se colocam ao futuro da Ucrânia 
refletem as fragilidades de uma posição geoestra-
tégica de grande valor, mas também das institui-
ções democráticas que se desenvolveram desde  
a independência em 1991, e muito em particu-
lar desde a revolução Laranja de 2004. O fim da 
coligação laranja entre viktor Yushchenko e Yulia 
Tymoshenko e a vitória de viktor Yanukovitch nas 
eleições presidenciais de 2010 pareceram pôr fim 
ao movimento pró-ocidental e reformador que  
a revolução tinha iniciado. Pesem embora as rela-
ções cordiais que o presidente desenvolveu com a 
Ue, o seu compromisso com as reformas previstas 

na Pev foi retórico e nos últimos anos assistiu-se 
a importantes retrocessos democráticos no país. 
Taras Kuzio refere-se à Ucrânia como um “esta-
do imóvel”1, incapaz de transformar o seu siste-
ma político e económico e sublinha a desilusão 
com os líderes da revolução laranja, por um lado,  
e  por outro com as medidas restritivas adotadas 
por Yanukovitch, nomeadamente no controlo 
democrático das instituições, na liberdade de im-
prensa e na condução de eleições livres. O mesmo 
autor sublinha também o facto de o presidente  
e o seu Partido das regiões ser incapaz de ofe-
recer uma alternativa nacional que una os ucra-
nianos e que, por isso, a contestação democrática 
e nacionalista ao presidente tenderia a crescer.2

A nível internacional, o contexto regional euro-
peu tem vindo a sofrer também importantes al-
terações, com impacto na política externa multi-

vetorial da Ucrânia. Um dos aspetos centrais é a 
fragilidade da “parceria estratégica” entre a rússia 
e a Ue, particularmente abalada pelas chamadas 
guerras do gás entre 2006 e 2009 e pela guerra 
entre a Geórgia e a rússia, em 2008. O desenvol-
vimento de políticas de vizinhança mutuamente 
exclusivas e competitivas, que se sobrepõem no 
espaço pós-soviético, aumentaram a tensão entre 
os dois parceiros. Neste campo, há a assinalar  
a diversificação de mecanismos de pressão sobre 
estes estados. Além dos tradicionais mecanismos 
políticos e militares, a rússia abraçou também  
o conceito de soft power, representando lógicas 
importantes de “difusão antidemocrática”3 nes-
ta região e promovendo projetos de integração 
económica regional competitivos com os da Ue, 
nomeadamente a Comunidade económica da 
eurásia. Além disso, a pressão norte-americana 

1.22 • Conjuntura internacional

Ucrânia: entre jogos geopolíticos e a força das ideias Licínia Simão

[...] a construção de políticas 
de acomodação entre interesses 
europeus e russos na Ucrânia 
deverá ser uma prioridade 
fundamental de qualquer 
governo da Ucrânia.

21 novembro: presidente Yanukovitch anuncia 
que não assina o Acordo de Associação com a UE. 
Manifestantes ocupam a Praça da Independência 
em protesto contra esta decisão.
28 de novembro: na cimeira da Parceria Oriental 
em Vilnius, os líderes europeus pressionam o pre-
sidente ucraniano, mas sem resultados.
30 de Novembro: a polícia obriga manifestantes 
a libertar a Praça da independência. No dia seguin-
te 350.000 pessoas manifestam-se em Kiev.
3 Dezembro: o governo sobrevive a uma moção 
de confiança no Parlamento.
17 Dezembro: presidente Vladimir Putin anuncia 
que a Rússia irá comprar 15 biliões de dólares da 
dívida pública ucraniana e reduzir o preço de gás. 
22 de Dezembro: 100.000 pessoas manifestam-
se em Kiev e é criado o movimento ‘União dos 
Povos da Maidan’.
22 de janeiro: dois manifestantes morrem na 
Praça da Independência, alvos de munições reais. 
28 de janeiro: o primeiro-ministro Nikolay Aza-
rov demite-se e o Parlamento revoga as duras leis 
antiprotesto, aprovadas na semana anterior.
31 de janeiro/2 fevereiro: Elementos da oposi-
ção encontram-se com líderes europeus e norte- 
-americanos à margem da cimeira de segurança de 
Munique. Estados Unidos e a UE anunciam esfor-
ços para coordenar ajuda financeira à Ucrânia.
6 de fevereiro: conversa entre diplomatas norte-
americanos, onde criticam a atuação da UE, é co-
locada online.
7 de fevereiro: presidente Ivanovitch encontra-
se com Vladimir Putin, na sessão de abertura dos 
jogos olímpicos de inverno em Sochi. 
16 de fevereiro: ativistas da oposição terminam 
a ocupação do edifício da Câmara Municipal de 
Kiev em troca da libertação de 234 protestantes 
detidos nas últimas semanas.
18 de fevereiro: os piores confrontos entre 
manifestantes e forças de segurança deixam pelo 

menos 27 pessoas mortas e centenas de feridos. 
19 de fevereiro: a UE anuncia uma reunião do 
Conselho de Ministros, para discutir a aplicação 
de sanções aos envolvidos nos confrontos. O pre-
sidente Yanukovitch reúne com a oposição e apela 
a uma trégua. 
20 de fevereiro: após o anúncio de tréguas, 
confrontos entre protestantes e polícia resultam 
em numerosas baixas. A UE aprova sanções e os 
ministros dos Negócios Estrangeiros da França, 
Alemanha e Polónia reúnem com o presidente 
Yanukovitch e a oposição em Kiev. 
21 de fevereiro: O presidente Yanukovitch assi-
na um acordo com a oposição com vista a eleições 
antecipadas a 25 de maio e à formação de um go-
verno de unidade nacional. O Parlamento aprova 
a aplicação da Constituição de 2004, que limita os 
poderes do presidente.
22 de fevereiro: O presidente refugia-se em Kha-
rkiv, no leste do país. O presidente do Parlamento 
demite-se e Oleksandr Turchynov é eleito para o 
seu lugar. O Parlamento destitui o presidente, que 
não aceita afastar-se e denuncia um golpe de Es-
tado. O Parlamento aprova a libertação imediata 
de Iulia Tymoshenko e Iuri Ilin, chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas, anuncia que as Forças 
Armadas não irão intervir no conflito. A Rússia de-
nuncia as medidas do novo governo como ilegais. 
23 de fevereiro: o Parlamento atribui poderes 
presenciais interinos a Oleksandr Turchynov.
24 de fevereiro: o novo governo ucraniano 
emite um mandato de captura ao presidente Ya-
nukovitch.
Desde 25 de fevereiro: as tensões na Crimeia 
escalam, culminando num referendo que aprova 
a secessão da Ucrânia e a integração na Federa-
ção Russa. Em resposta, os EUA e a UE aplicam 
sanções à Rússia, como retaliação pelo apoio à 
secessão da Crimeia e à ocupação militar deste 
território. 

cronologia da crise ucraniana 2013/2014
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com vista ao alargamento da NATO, bem como a 
questão do reconhecimento da independência do 
Kosovo e a colocação de componentes do escudo 
de defesa antimíssil norte-americano em países 
europeus da NATO, tornou a competição entre  
a rússia e o Ocidente mais forte e limitou os pon-
tos de convergência e diálogo. Neste contexto, a 
política externa multivetorial da Ucrânia está con-
denada ao fracasso, como ficou finalmente claro 
na Cimeira de vilnius, em novembro de 2013, 
com a recusa em assinar o Acordo de Associação 
com a Ue que vinha a ser negociado desde 2009. 

Euromaidan: Revolução Laranja 2.0?

O movimento Euromaidan apresenta alguns pa-
ralelos interessantes com a revolução Laranja de 
2004. O primeiro é o facto de haver um aconteci-
mento catalisador para as demonstrações popu-
lares, apesar de estas representarem frustrações 

mais amplas da sociedade ucraniana com os seus 
líderes. fundamental para explicar a força do mo-
vimento e a sua persistência foi a base diversifi-
cada de apoio que foi recrutando,4 desde jovens 
estudantes e profissionais liberais comprometi-
dos com a integração europeia, a movimentos de 
extrema-direita e partidos nacionalistas que criti-
cavam as políticas corruptas e demasiado pró-rus-
sas do presidente Yanukovitch e do seu governo. 
Outra característica interessante deste movimento 
prende-se com o nível de autonomia face ao go-
verno e à oposição representada no Parlamento. 
O movimento conseguiu apoio descentralizado, 
para lá de Kiev, em inúmeras cidades ucranianas, 
incluindo do leste e sul do país, mostrando a na-
tureza transversal das reivindicações. Tal como em 
2004, o apoio externo ao movimento, conferindo- 
-lhe legitimidade, enquadra a sua ação numa nar-
rativa articulada internacionalmente, o que expli-
ca parcialmente o alcance dos seus resultados. 
O movimento Euromaidan perdeu, contudo, vi-
sibilidade após a saída do poder do presidente 
Yanukovitch e durante os primeiros tempos da 
ocupação russa da Crimeia não se fez ouvir, le-
vantando questões importantes sobre as dinâmi-
cas de formação e manutenção destes movimen-
tos, bem como da sua capacidade de influenciar 
os mecanismos formais da política. Além disso, 
o movimento pró-ocidental enfrenta hoje um ad-
versário poderoso, junto da população ucraniana 
que defende uma presença russa mais visível no 
país. igor Torbakov5 sublinha que, mais do que 
uma identificação com a rússia atual, estes de-
latores do movimento Euromaidan defendem 
o regresso a uma identidade soviética partilhada, 
ainda que pouco delimitada, em que o papel da 
rússia enquanto estado garante da segurança das 
populações russófonas é visto como essencial.  
É do embate entre estas duas visões que a divisão 
entre o espaço de influência da Ue e da rússia 
se define. 

Os desafios que se colocam à Ucrânia 

Apesar de  a Ucrânia ser um jovem estado-nação 
independente, cujas influências culturais e reli-
giosas são diversas, e que o futuro geoestratégi-
co do país ser algo que divide opiniões, é talvez 
exagerado pensar que existe falta de unidade 
nacional. É antes no contexto de radicalização de 

posições e de cristalização das pressões europeia 
e russa que as linhas de divisão de país se tornam 
mais claras. Por isso, a construção de políticas de 
acomodação entre interesses europeus e russos 
na Ucrânia deverá ser uma prioridade fundamen-
tal de qualquer governo da Ucrânia.
isso justifica-se também devido à necessidade 
de ajuda financeira em que se encontra a econo-
mia do país. Não é claro que a ajuda ocidental 
represente, neste contexto, uma opção mais sa-
tisfatória para os ucranianos, prevendo-se que, 
em troca de apoio financeiro, sejam impostos ce-
nários de austeridade prolongada que em muito 
contribuirão para o desgaste político do governo 
que estiver no poder. A ajuda russa, por seu lado, 
terá outras exigências, nomeadamente o aprofun-
damento das relações políticas e dos interesses 
russos no país. A Ucrânia verá a sua soberania 
afetada com qualquer uma destas escolhas.
A dimensão externa dos desafios está também 
ligada à estabilização do território e à normaliza-
ção da vida social, política e económica. A tensão 
que se tem verificado e o escalar da confrontação 
em torno da secessão da Crimeia poderão fazer 
escalar o conflito para novos níveis de violência. 
Neste cenário, um alinhamento de posições en-
tre a rússia e os parceiros ocidentais parece cada 
vez mais distante, dificultando em muito a posi-
ção ucraniana. Por fim, o desafio maior poderá 
ser o de manter um estado viável e unido neste 
contexto de competição estratégica e interferên-
cia externa, que, independentemente da solução 
desta crise, se manterá como uma característica 
fundamental nesta região. A federalização do país 
tem sido avançada como um cenário em que esta 
acomodação poderia ser facilitada. n
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as relações ue-ucrânia no âmbito 
da Política de Vizinhança (PeV)

A PEV foi desenvolvida pelas instituições euro-
peias, desde 2003, com vista ao aprofundamento 
das relações políticas e económicas entre a UE 
e os países limítrofes. A PEV baseou-se na nego-
ciação de planos de reforma das instituições dos 
vizinhos a leste e a sul e na abertura de possi-
bilidades de participação em programas e polí-
ticas específicas da UE, nomeadamente no seu 
mercado interno. Através deste processo, a UE 
visava dois objetivos: reforçar a segurança das 
suas fronteiras externas e minimizar os impactos 
negativos do seu alargamento, evitando “novas 
linhas de divisão” na Europa. Em 2009 é criada 
a Parceria Oriental com a Ucrânia, após a guerra 
entre a Geórgia e a Rússia . Ao abrigo desta par-
ceria, a Ucrânia seria o primeiro país a assinar um 
Acordo de Associação com a UE, no qual se inclui 
um acordo para uma zona de Comércio Livre 
Aprofundada e Alargada, facilidades na mobilida-
de de cidadãos ucranianos para a UE, e uma co-
operação política e de segurança mais próxima, 
entre outros aspetos. Desde a Revolução Laranja 
em 2004, na Ucrânia, a UE tem procurado conso-
lidar os processos democráticos no país. Contu-
do, isso tem sido denunciado por Moscovo como 
uma tentativa de alargar a esfera de influência da 
UE, sem reconhecer os interesses privilegiados 
russos na região e em especial na Ucrânia.
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Como votaram as regiões em 2010:
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A GeórGiA, o mais pró-ocidental dos três esta-
dos do Cáucaso do Sul, marcou esta sua postura 
logo após a sua independência em 1992 ao deci-
dir orientar a sua política externa rumo à admis-
são das estruturas euro atlânticas – NATO e Ue 
– num claro sinal de afastamento da influência 
russa, de imediato compreendido por esta como 
uma ingerência – ameaça – do Ocidente naquilo 
que ainda hoje considera ser o seu near abroad. 
Tendo como base o conceito de balance of threat 
de Stephen Walt, de que a perceção da ameaça  
aumenta com a proximidade, esta postura  
georgiana tem contribuído para relações marca-
damente tensas entre as partes1 (Barata, 2014:16). 
este atrito teve o seu ponto alto em agosto de 
2008 quando a Geórgia, através do uso da for-
ça, tentou recuperar os territórios das regiões  
autónomas da Abecásia e da Ossétia do Sul, com 
clara desvantagem para a parte georgiana, dado 
que, pela primeira vez após a invasão do Afeganis-
tão em 1979, os russos invadiram o território ge-
orgiano e em dez dias garantiram a segurança da 
Abecásia e abriram uma segunda frente na Ossétia 
do Sul, colocando inúmeras questões à Geórgia 
se porventura vier a recuperar estas duas regiões 
(Burns, 2009: 116). O resultado foi o adiamento 
da resolução dos conflitos e o agravamento no 
relacionamento entre a Geórgia e a rússia, refor-
çando a ideia de que o potencial de conflito nesta 
região – uma espécie de “no peace, no war” – 
não diminuiu, bem pelo contrário, e de que os 
conflitos regionais poderão ter repercussões im-
previsíveis, provocando um adiamento da entrada 
georgiana nas estruturas euro atlânticas.
A presidência russa, quer pelas mãos de Putin, 
quer de Medvedev, tem reafirmado o espaço 
pós--soviético como sendo de interesse vital para  
a rússia – o seu lebensraum –, ciente, no en-
tanto, de que os três estados do Cáucaso do Sul 
têm vindo a desenvolver capacidades próprias, 
muitas delas assentes nos apoios provenientes de 
atores externos presentes na região, como sejam 
a NATO, a Ue ou os eUA (Freire, 2013:10). A sua 
dependência económica da exportação energéti-
ca – cerca de 72% das exportações, e 52% das 
receitas do orçamento do estado em 2012 (US 
Energy Information Administration, 2014) – 
e o envolvimento de atores externos na região do 
Cáucaso são percecionados como ameaças efe-
tivas aos interesses nacionais russos. Se no pri-
meiro caso a rússia tem optado pela promoção 
de acordos bilaterais e multilaterais, no segundo 
dificilmente permitirá a intromissão do Ocidente 
num espaço de sua influência – a aproximação 
entre a NATO e alguns dos países da ex-UrSS  
é encarada por Moscovo com preocupação, dado 
que vê o seu espaço estratégico de segurança en-
colher, e por isso, procura controlar esse espa-

ço através do reforço das alianças existentes no 
Cáucaso. Prova disso foi o anúncio em 2009 da 
intenção de construir uma base militar no porto 
abecaz de Ochamchira, no Mar Negro, o reforço 
da cooperação política e económica com a Abe-
cásia e com a Ossétia do Sul, e em 2010, da re-
novação do acordo de utilização da base naval de 
Sebastopol na Ucrânia, até 2042, marcando uma 
intenção clara de Moscovo em muscular a sua 
presença na região, manter uma vantagem com-
petitiva em relação aos eUA e um poder de veto 
nos eventuais alargamentos da NATO ao Cáucaso 
(Vieira, Simão, 2009:9).

A importância da Geórgia para a UE

As relações bilaterais entre a Ue e a Geórgia ti-
veram início em 1992 no período pós-indepen-
dência georgiana, oficializadas em julho de 1999 
com a assinatura do Acordo de Parceria e Coo-
peração (APC). este acordo teve como objetivos 
definir o enquadramento para o diálogo político; 
apoiar a Geórgia na consolidação da democra-
cia e no desenvolvimento da sua economia, por 
forma a completar a transição de uma economia 
centralizada em Moscovo para uma economia 
de mercado; promover as relações económicas 
entre a Ue e a Geórgia com vista a um desen-
volvimento económico sustentável, e por fim, 
promover as bases para a cooperação legislativa, 
económica, social, financeira, científica, tecnoló-
gica e cultural.
A 1 de maio de 2004, na sequência do alargamen-
to da Ue a leste, foi implementada a Política euro-
peia de Vizinhança (PeV) permitindo aos novos 
parceiros2, através de cooperação a nível político, 
de segurança, da economia e cultural, participar 
em diversas atividades da Ue. Os objetivos desta 
política foram corporizados nos Planos de Ação 
e nos Acordos europeus de Vizinhança estabe-
lecidos com cada um dos vizinhos, permitindo-
-lhes aproximarem-se dos valores comuns da boa 
governação, da economia de mercado, da boa 
vizinhança, do desenvolvimento sustentável e da 
segurança (Tomé, 2007:20). 
Mais tarde, em novembro de 2006, a Ue e a Geórgia  
assinaram o Plano de Ação, documento estratégi-
co contemplando os objetivos de cooperação en-
tre as duas partes, e cuja implementação tornaria 
possível, num período de cinco anos, atingir os 
requisitos definidos no APC com vista à integra-
ção europeia.
em janeiro de 2010 o Parlamento europeu publi-
cou a estratégia da Ue para a região do Cáucaso. 
Nesse documento a Ue afirmou-se como ator se-
curitário na região, e olhou para os conflitos aí 
existentes como um entrave à implementação de 
qualquer estratégia que vise a transformação do 
Cáucaso numa região estável, pacífica e próspera. 

De acordo com o GeOSTAT, a Ue é hoje um im-
portante parceiro comercial, já que em janeiro de 
2014 representava cerca de 23% da sua balança 
comercial – 20% no que respeita às exportações  
e 24% das importações (GeOSTAT, 2014). em 
2013 a Ue representou 21% das exportações ge-
orgianas e 29% das importações3, ultrapassando 
os parceiros do espaço pós-soviético (ver “Share 
de importações e exportação georgianas”).
O forte crescimento económico da China e da 
Índia provocarão até 2030 um aumento de mais 
de 50% na procura de energia a nível mundial 
(International Energy Agency, 2007). Perante 
o aumento de consumidores e a diminuição dos 
recursos, a segurança energética passou a domi-
nar a agenda de high politics dos estados como 
ameaça existente, capaz de colocar em risco a es-
tabilidade e a segurança dos estados, transversal 
aos diversos setores de segurança defendidos por 
Barry Buzan na sua abordagem multidimensio-
nal da segurança, tais como a segurança política, 
económica, militar, societal (Barata, 2014:34), 
da mesma forma que serve de catalisador para  
a exploração de novas fontes energéticas e para 
a construção de novos corredores de transporte. 
Neste contexto, compreende-se que a competi-
ção pela segurança energética possa conduzir ao 
agravamento de tensões já existentes no espaço 
pós-soviético.

A Ue apresenta uma forte dependência4 ener-
gética externa sendo que, dos seus vinte e oito 
estados membros, vinte importam cerca de 95% 
das necessidades de petróleo, fundamentalmente 
da rússia e do Azerbaijão – desde o mar Cáspio 
e através da Geórgia e da Turquia – e no que res-
peita ao gás natural a importação faz-se à custa 
da rússia – 30%, da Noruega – 20%, da Argélia 
– 13%, do Qatar – 11%, e o restante de outros 
estados, como se verifica no gráfico “Share de im-
portações e exportação energéticas da Ue”.
Torna-se pois evidente que o Cáucaso do Sul, no 
epicentro das principais rotas energéticas para  
a europa, representa um vetor, chave na política 
energética da Ue. Neste capítulo, o Azerbaijão 
é um importante parceiro, e o gás e o petróleo 
provenientes do mar Cáspio e da Ásia Central são 
transportados para a europa através da Geórgia  
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(e da Turquia) pelos pipelines Baku-Tbilisi-
Ceyhan, Baku-Supsa e Baku-Tbilisi-erzurum, ou 
através de transporte ferroviário do Azerbaijão 
até aos portos georgianos do mar Negro de Poti  
e Batumi, e daí posteriormente transportados 
para europa. 

A Parceria Oriental da UE
e os Acordos de Associação

em 2009, na Cimeira de Praga, a Ue lançou  
a iniciativa da Parceria Oriental com o objetivo 
de apoiar a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, 
a Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia nas suas refor-
mas de transição e consolidação da democracia, 
de promoção da integração gradual da economia, 
ao mesmo tempo promovendo a mobilidade de 
cidadãos, a associação política e fomentando  
a cooperação. esta iniciativa baseia-se no prin-
cípio more for more – more support for more 
progress – e pressupõe como valores o respeito 
pelos direitos humanos, pelo estado de direito, 
pela democracia e pelo comprometimento na 
implementação de uma economia de mercado.
No princípio de 2012 iniciaram-se as conversa-
ções para a assinatura de Acordos de Associação 
com a Geórgia5, incluindo o Deep and Com-
prehensive Free Trade Agreement (DCFTA). este 
acordo, inserido na PeV, visa alargar as relações 
comerciais com estes estados, numa perspetiva 
holística, e permitir uma integração do Cáucaso 
do Sul no mercado da Ue – facilitar os mecanis-
mos aduaneiros, diminuir os impostos de tran-
sação, a aplicação das normas sanitárias da Ue, 
entre outros. Mas se de alguma forma o DCFTA 
procura ser um facilitador, também exige o cum-
primento de normativo europeu por parte da Ge-
órgia em áreas como os direitos dos consumido-
res, dos trabalhadores e de proteção ambiental. 
Para a Ue, os mercados georgianos já repre-
sentam cerca de 26% das suas transações, e de 
acordo com o Centre for European and North 
Atlantic Affairs, o DCFTA poderá representar 
o acesso a novos mercados, um aumento das 
exportações em 12% e das importações em 7,5% 
(CeNAA, 2013). 
O rubricar dos textos que constituirão o Acor-
do de Associação da Geórgia, em novembro de 
2013, marcou um momento histórico no re-
lacionamento entre a Geórgia e a Ue, no que 

pode ser considerado como o início de uma 
futura integração nas estruturas euro atlânticas, 
mas ainda longe de ser a última paragem de 
uma transição democrática que teima em não 
chegar. este acordo assenta num modelo dos 
três “M’s” – money, markets and mobility – de 
“more for more”, i.e., aumentando o acesso aos 
mercados europeus, uma maior mobilidade de 
pessoas e bens, sem que contudo isso represen-
te a sua admissão no espaço europeu, o quarto 
“M” de membership.
Para atingir estes objetivos, a Geórgia necessita 
de estabilidade e de segurança. Tem como de-
safio o facto de as regiões ocupadas da Abecásia  
e da Ossétia do Sul serem governadas por elites, 
as quais beneficiam do atual statu quo, e de os 

processos de transição democrática e de libera-
lização carecerem de tempo para serem imple-
mentados.
A assinatura dos Acordos de Associação e o DCFTA 
da Geórgia e da Moldávia (após o afastamento da 
Ucrânia e da Arménia) a ter lugar durante o ano de 
2014 são vistos por Putin como um entrave à edi-
ficação da União económica euro asiática, e como 
tal, importa esperar para ver se a rússia de Putin 
consentirá que a Geórgia prossiga rumo à integra-
ção, ou se, pelo contrário, avançará com sanções 
que podem passar pelo embargo comercial, pelo 
reforço das suas tropas nos territórios da Abecásia 
e da Ossétia do Sul e, eventualmente, pelo desen-
cadear de nova conflitualidade nas duas regiões, 
numa perspetiva de dividir para reinar. n

Notas

1 A proximidade geográfica, o poder ofensivo e as intenções agres-
sivas afetam o nível de ameaça que eles constituem.

2 Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia, Ucrânia, 
Argélia, Autoridade Palestiniana, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, 
Marrocos, Síria e Tunísia.

3 De acordo com o National Statistics of Georgia – GEOSTAT – 
em 2012 a UE representou no capítulo das exportações georgia-
nas 14,9% do total, e 31% do total das importações.

4 Entenda-se dependência como a vulnerabilidade dos Estados às 
interrupções de fornecimento energético, ao choque provoca-
do por aumento de preços e que possam implicar perdas signi-
ficativas na sua competitividade e no seu produto interno bruto.

5 E com a Ucrânia, Moldávia, Azerbaijão, Arménia e Bielorrússia.

Referências

BARATA, Pedro (2014). O Cáucaso do Sul:dinâmicas de segu-
rança regional. Dissertação de Mestrado em Estudos da Paz 
e da Guerra nas Novas Relações Internacionais. Universidade 
Autónoma de Lisboa.
BURNS, Nathan (2009). “An Uncertain Place in Uncertain 
Times: The South Caucasus”. Master of Arts Thesis. University 
of Central Florida. Disponível em: http://etd.fcla.edu/CF/
CFE0002750/Burns_Nathan_L_200908_MA.pdf/ [Consultado 
em 21 de fevereiro de 2014].
CENTRE FOR EUROPEAN AND NORTH ATLANTIC AFFAIRS 
–CENAA (2013). 1St South Caucasus Security Reform Forum 
(SCSF). al conference held on december 10-11, 2013 in Tbilis, 
Georgia. Disponível em: http://cenaa.org/wp-content/uploa-
ds/2014/01/SCSF-Summary_FINAL.pdf/ [Consultado em 22 de 
fevereiro de 2014].
EUROPEAN COMISSION (2013).”European economy. Member 
states’ energy dependence:an indicator-based assessment. 
Occasional Papers 145. April 2013. Disponível em: http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_pa-

per/2013/pdf/ocp145_en.pdf/ [Consultado em 26 de fevereiro 
de 2014].
FREIRE, Maria (2013).”South Caucasus:an analysis of the 
interplay of external actors in a complex setting – Russia and 
the European Union RA” in TOMÉ, Luis (Coord) – Security in 
South Caucasus: Players, Perspectives and Dynamics. (Título 
provisório). Observatório de Relações Exteriores da UAL 
(OBSERVARE) e Norwegian Peacebuilding Resource Centre 
(NOREF), no prelo. Ensaio pré-editado, gentilmente cedido 
pelo Professor Doutor Luís Tomé. 
GEOSTAT (2014).”External merchandise trade of Georgia in 
January 2014”. Disponível em: http://www.geostat.ge/cms/
site_images/_files/english/bop/FTrade_January%202014_ENG.
pdf
[consultado em 25 de fevereiro de 2014].
INTERNATIONAL ENERGY AGENCIE. “World Energy  Outlook 
2007”. Publications. Disponível em:http://www.iea.org/
textbase/nppdf/free/2007/weo_2007.pdf. [Consultado em 3 de 
fevereiro de 2014].
TOMÉ, Luís (2007). O Grande Jogo Geopolítico nos Espaços do 
“Espaço Pós-Soviético”. Disponível em: http://europasia.net/
docs/9.Grande_Jogo_Geopolitico_Espacos_Pos_Sovieticos.
pdf. [Consultado em 26 de fevereiro de 2014].
US Energy Information Administration (2014). “Russia analysis 
brief. Overview”. Disponível em: http://www.eia.gov/countries/
analysisbriefs/Russia/russia.pdf, [Consultado em 26 de 
fevereiro de 2014].
VIEIRA, Alena, SIMÃO, Licínia (2009). Que papel para a NATO? 
Visões politicas da Geórgia e Bielorrússia no contexto das 
relações entre o Ocidente e a Rússia. Instituto de estudos 
estratégicos e internacionais. Disponível em:www.ieei.pt/files/
Que%20papel%20para%20a%20NATO_brief10.pdf. [Consulta-
do em 23 de fevereiro de 2014].
US Energy Information Adminsitration (2014). “Russia 
Overview. Analysis Brief ”. Disponível em: http://www.eia.gov/
countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf[consultado em 22 de 
fevereiro de 2014].

Share de importações e exportações energéticas da UE.
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Importações de petróleo da UE (em %)

Outros: 22

Azerbaijão: 5

Cazaquistão: 6

Irão: 6

Nigéria: 6

Arábia Saudita: 8

Noruega: 12

Rússia: 35

Importações de gás natural da UE (em %)

Outros: 2

Egito: 1

Nigéria: 5

Não especificada: 10

Qatar: 11

Argélia: 13

Noruega: 20

Rússia: 30

Importações georgianas por
grupos de países (em %, 2013)

Outros: 44

Países da CEI: 27

Países da UE: 29

Exportações georgianas por
grupos de países (em %, 2013)

Outros: 44

Países da CEI: 56

Países da UE: 21

Share de importações e exportações georgianas.
GEOSTAT. National Statistics Office of Georgia [Em linha]
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DesDe os primórDios Da navegação que 
o fenómeno da pirataria marítima existe, sendo 
uma real ameaça a todos os que utilizam o mar, 
havendo conhecimento de incidentes em quase 
todos os mares e oceanos e tendo acompanhado 
quase permanentemente1 os centros de poder 
que se foram criando ao longo da história.
no século Xvi os estados tomaram conhecimento 
de quais os verdadeiros efeitos que a pirataria 
poderia ter para as suas economias, mas somente 
no decorrer dos séculos Xvii e Xviii, com casos 
ocorridos nos oceanos atlântico e Índico e com 
especial ênfase no mar mediterrâneo, é que esta 
forma de atuação e as suas consequências se tor-
naram globais.
verifica-se, pois, que este flagelo não é nem atu-
al, nem se encontra circunscrito a determinada 
zona do globo, estando interligado com as rotas 
de navegação relativamente aos centros de po-
der económico e a fatores associados à precarie-
dade dos estados cuja fragilidade permite, à sua 
revelia, o apoio indispensável para a preparação 
e execução dos atos de pirataria. além disso, 
não tem também um padrão de atuação, desen-
volvendo-se por isso, em ambientes extrema-
mente difusos e dispersos. os locais de maior 
incidência de pirataria marítima na atualidade 
são o mar do sul da China, o golfo da guiné, o 
mar arábico, o oceano Índico e o estreito de ma-
laca. Contudo, é de referir que a nível mundial o 
número de atos de pirataria em 2013 ascendeu a 
264, verificando-se uma quebra de onze por 
cento relativamente a 2012 e cerca de metade 
em relação a 2011.
o local de maior mediatismo e no qual a comu-
nidade internacional tem tido uma ação mais 
determinante e incisiva é no golfo de Áden e na 
bacia da somália. os ataques perpetrados pelos 
piratas somalis têm sido realizados a embarca-
ções e navios que cruzam as suas águas ou mes-
mo que naveguem em águas internacionais 
mais longínquas2. para fazer face a estas ocor-
rências, desde 2009 a comunidade internacio-
nal, através de países de forma autónoma e de 
forças conjuntas e combinadas, deslocaram 
meios para a região por forma a tentar reduzir 
ou erradicar este fenómeno e garantir a segu-
rança de pessoas e bens. este facto, aliado às 
ações tomadas pela comunidade marítima de 
autoproteção para minorar ou incapacitar a 
possibilidade de abordagem foi de extrema im-
portância para a diminuição de casos de seques-
tro de navios na área. o número de atos atribu-
ídos a piratas somalis diminuiu para quinze em 
2013, contra setenta e cinco em 2012 e 237 em 
2011, um ano considerado como atípico e re-
corde. o ano de 2013 é o ano com menor resul-
tado de incidentes desde 20063.

assim, alguns fatores foram preponderantes e se 
conjugaram para este decréscimo de ações, sen-
do de destacar a presença de meios militares na 
área, a implementação de medidas de autoprote-
ção, a presença a bordo de navios mercantes de 
equipas de segurança armadas e o desenvolvi-
mento de capacidades de cariz legal e funcional 
na região. Desde 2012 verificou-se que o centro 
de gravidade dos atos de pirataria marítima e de 
assaltos à mão armada contra navios4 (amaCn) 
transferiu-se do golfo de Áden e da bacia da so-
mália para o golfo da guiné, tendo em conta que 
existiu uma diminuição efetiva de casos junto à 
costa da somália e um aumento real de casos no 
golfo da guiné. Deste modo, esta zona da África 
ocidental voltou a ser a zona dominante5 no que 
diz respeito a atos de pirataria ou de ataques 
a navios junto à costa e é um dos pontos mais 
perigosos a nível mundial, sendo por isso impor-
tante compreender o que levou a este fenómeno 
e como pode ser combatido.

Breve síntese geopolítica

o golfo da guiné está situado na costa oeste 
de África e engloba oito países: a Costa do marfim, 
o gana, o Togo, o Benim, a nigéria, os Camarões, 
a guiné equatorial e o gabão. o desenvolvimento 
político dos países da região, assim como a sua 
área, população, riqueza e estabilidade institucio-
nal varia consideravelmente. a título de exemplo, 
importa referir que os recursos económicos da 
nigéria, dos Camarões e do gana são muito supe-
riores relativamente aos apresentados pelo Benim 
e o Togo.

a região é rica em diversos recursos naturais, dos 
quais se destacam o ouro, os diamantes, o cobalto, 
o urânio, a platina, entre outros. para além destes 
ainda se destacam produtos como o cacau e to-
das as produções provenientes da silvicultura e 
da indústria pesqueira, que têm como destino 
preferencial os mercados europeus e norte-ame-
ricano. Contudo, o setor mais relevante é o da 
energia, dado que três dos maiores produtores 
de gás natural e petróleo estão situados na área 
– a nigéria, a guiné equatorial e angola. É relati-
vamente a este setor, com maior incidência no 
setor petrolífero, que a região tem demonstrado 

ter mais-valias relativamente a outras, podendo 
ser elencadas as seguintes: a melhor qualidade 
do petróleo extraído e a sua maior facilidade 
de refinação comparativamente ao produzido 
no médio oriente; cumpre com as considerações 
ambientais dos estados Unidos da américa (eUa) 
porque tem um teor de enxofre inferior a meio 
por cento e baixos níveis de outras impurezas; 
e a região encontra-se localizada numa proximi-
dade relativa a dois dos principais consumidores 
mundiais de energia, a américa do norte e a eu-
ropa ocidental, o que reduz de forma significativa 
os custos de transporte. 
nos próximos anos prevê-se que os eUa vão im-
portar cerca de vinte e cinco por cento das suas 
necessidades de petróleo a partir desta zona, 
sendo atualmente o golfo da guiné responsável 
por treze por cento das importações de petró-
leo para europa e de seis por cento das de gás 
para a União europeia6. É de realçar que as esti-
mativas efetuadas assinalam que para o ano de 
2020 os países do golfo da guiné virão a produ-
zir perto de vinte e cinco por cento da produção 
mundial de petróleo, o que será superior e ul-
trapassará a produção total dos países do golfo 
pérsico.
o facto acima referido, acompanhado com as re-
centes descobertas de petróleo offshore, aumen-
tou os interesses geoestratégicos de diversos pa-
íses no golfo do guiné. após décadas sem ser 
uma fonte de preocupação no domínio marítimo, 
diversas potências mundiais têm acompanhado 
com preocupação as ações de pirataria que têm 
ocorrido na região. 

Natureza da pirataria marítima

no espaço de uma década, o golfo da guiné tor-
nou-se uma das zonas marítimas mais perigosas 
do mundo. a pirataria marítima e os amaCn en-
contram-se profundamente relacionados com a 
frágil situação securitária que se vive na região, 
nomeadamente no delta do níger, onde existe 
uma débil situação económica, social e humanitá-
ria que, associada à elevada corrupção e incapaci-
dade por parte dos diversos governos em contro-
lar o território, potencia estas ações. ao largo da 
nigéria, país com cerca de metade da população 
da África ocidental e que representa mais de 
cinquenta por cento do produto interno Bruto7 
(piB) da região, tem sido o local onde ocorrem 
mais ataques de pirataria e amaCn, tendo este 
tipo de operação alastrado aos restantes países 
do golfo. 
as receitas do país seriam muito superiores se a 
indústria petrolífera não sofresse constantemen-
te ataques de grupos criminosos. os recursos 
naturais da nigéria têm valores exorbitantes pelas 
seguintes razões: o roubo de petróleo, posterior-

1.24 • Conjuntura internacional

Golfo da Guiné: novo foco de pirataria marítima Nuno Duarte Ramos

Para combater as causas 
da pirataria marítima será 
necessário estimular a criação 
de emprego [...]
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mente refinado localmente antes de ser vendido 
nos mercados locais e internacionais; o sequestro 
de funcionários de empresas petrolíferas, exigindo 
resgates em troca da sua libertação; a extorsão, 
obrigando as empresas petrolíferas a comprar a 
proteção dos seus trabalhadores e instalações 
para impedir o seu sequestro e sabotagem; o con-
trabando de combustível, sendo desviado para 
mercados onde se vende três vezes mais caro, pa-
gando o povo nigeriano este aumento de preços 
e, mais recentemente, a pirataria marítima e o 
amaCn. 
É importante ter em consideração que a região 
do delta do rio níger é uma das mais problemá-
ticas; nela vivem aproximadamente trinta milhões 
de pessoas, na sua grande maioria jovens, das 
quais se estima que cerca de trinta por cento este-
jam desempregadas, o que, associado à grande 
proliferação e tráfico de armas ilegais, faz com 
que o recrutamento e a opção pelo crime organi-
zado seja, por vezes, não só uma realidade, mas 
também uma necessidade. assim, os piratas são 
muitas vezes elementos de grupos insurgentes, 
bem equipados, que efetuam as suas ações maio-
ritariamente contra navios que praticam as insta-
lações offshore de petróleo e gás, sendo realiza-
dos de forma extremamente violenta, existem 
frequentemente tripulantes feridos e mortos du-
rante as suas ações, atacando, sequestrando e as-
saltando navios ao longo da costa, em fundea-
douros, portos e águas adjacentes.
os primeiros ataques limitavam-se exclusiva-
mente à costa da nigéria, mas verifica-se, por 
efeito de imitação, a existência de atos de pirata-
ria e amaCn por grupos criminosos no Benim, 
no Togo, nos Camarões e na guiné equatorial, 
o que constitui uma enorme apreensão para 

todos os países com interesses comerciais na re-
gião pois a incapacidade de atuação dos países 
do golfo da guiné é uma certeza.

O que fazer?

a insegurança marítima é um problema regional 
que ameaça de forma muito premente o comér-
cio, comprometendo o desenvolvimento desta 
zona económica e trazendo instabilidade aos paí-
ses do golfo da guiné. os estados regionais ainda 
se encontram numa fase embrionária no combate 
a este flagelo, não estando preparados para reali-
zar ações de combate à pirataria marítima e 
amaCn. Contudo, as resoluções do Conselho de 
segurança das nações Unidas n.º 2018 (2011) e 
n.º 2039 (2012) revelam “apenas” a existência da 
necessidade de uma ação por parte dos países da 
região, reiterando que a liderança do processo 
lhes deve pertencer, como pretendido pelos paí-
ses da África ocidental, numa clara menção à não 
ingerência. Desta forma, os países do golfo da 
guiné deverão implementar uma estratégia inte-
grada baseada na melhoria da sua segurança ma-
rítima, que considere a luta contra a pirataria 
uma prioridade, criando uma comissão para de-
senvolver e implementar uma estratégia marítima 
regional, que aborde as ameaças assim como as 
suas causas e efeitos, promovendo uma estreita 
cooperação entre marinhas, autoridades maríti-
mas e polícias na luta contra a pirataria.
ainda se podem realizar outras ações. para com-
bater as causas da pirataria marítima será neces-
sário estimular a criação de emprego ao longo da 
costa e proteger a pesca artesanal, fortalecendo 
também a fiscalização no mar, melhorando as 
capacidades tecnológicas e aumentando a profi-
ciência das forças navais e órgãos responsáveis 

pela segurança marítima e portuária. por forma 
a reforçar as ações antipirataria em terra e no 
mar, será necessário realizar patrulhamentos em 
fundeadouros e áreas de amarração e trabalhar 
em estreita colaboração com a International 
Maritime Organization (imo) para que sejam 
elaboradas regras sobre que medidas antipirata-
ria devem ser executadas por mestres e tripula-
ções dos navios para sua própria segurança em 
situações de ataque.
Torna-se assim evidente que a segurança marí-
tima é fundamental para o desenvolvimento 
sustentado da região, que está dependente do 
comércio de hidrocarbonetos, mas outros fato-
res, como a manutenção dos recursos marítimos, 
a preservação dos ecossistemas e a dinamização 
de atividades são também relevantes para a esta-
bilidade da região, o que vaticina que a luta con-
tra este flagelo seja alargada no tempo. n

Notas

1 A pirataria marítima por vezes parecia que se encontrava erradi-
cada.

2 Existem relatos de ataques a navios a cerca de 1.700 milhas 
de costa.

3 Durante o ano de 2006 ocorreram dez ataques.
4 A expressão armed robbery foi traduzida nas Resoluções da 

International Maritime Organization como assaltos à mão 
armada. A definição pretende comparar os assaltos à mão 
armada à pirataria marítima. A grande diferença existente entre 
pirataria e AMACN é o local da ação. A pirataria marítima ocorre 
no alto mar enquanto os AMACN é realizado dentro da jurisdi-
ção territorial de um Estado.

5 Só podendo ser comparada à Indonésia.
6 Portugal, por exemplo, já importa vinte por cento do seu petró-

leo e quarenta por cento do seu gás natural da Nigéria.
7 Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens 

e serviços finais produzidos numa determinada região durante 
um período definido.
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Todos sabemos que o método comparativo é 
fundamental para as ciências sociais, mas a sua 
aplicação é complexa devido a muitos e variados 
problemas.
Como comparar, por exemplo, o homem e os pri-
matas? Pelas suas anatomias biológicas, pelos 
comportamentos, pelas capacidades de produção 
de artefactos, ou de bens afectivos, artísticos e cul-
turais? Como compatibilizar estas comparações 
com outras espécies animais? Como poderemos 
caracterizar uma ‘sociedade’ de caçadores e reco-
lectores do Paleolítico Inferior, aparentemente 
portadores de consciência, mas tão diferentes de 
nós, capazes de pensar coletivamente o passa-
do, o presente e o futuro? e como resolver o pro-
blema da coexistência de várias espécies de aus-
tralopitecos com diferentes espécies de homos 
quando pretendemos fazer a história da homini-
zação encadeada em estruturas cerebrais e corpo-
rais? Quando, casuisticamente, queremos passar de 
uma história zoológica para uma história humana? 

Os estados do Estado

o mesmo se poderá dizer da história do ‘estado’ 
como a história da «hominização» política, ali-
mentada por uma exuberante imaginação sobre a 
forma «avançada» de organizar a vida em sociedade. 
Tentemos, em síntese, uma teoria geral do estado 
contemporâneo em torno de três configurações. 
a primeira, sobre a economia a partir do modo de 
produção industrial (meados do século XVIII). 
Continuam válidos, a este respeito, os pressupos-
tos de que, no modo de produção capitalista, a 
mais-valia é obtida sem recurso às relações políti-
cas de dominação, ou seja, a economia separou-
se da política e autonomizou-se como instância 
das relações económicas. Por outras palavras, a 
exploração económica deixou de recorrer a um 
processo político de dominação (renda) e passou a 
ser obtida por processos estritamente económicos. 
Como consequência, a esfera política da organi-
zação social, ao separar-se da esfera económica, 
separou, também, a sociedade civil da represen-
tação política, doravante cunhada como estadua-
lista. Projecto que passou a prosseguir a arbitra-
gem da luta dos interesses privados, fixando-os 
nos limites suportáveis pela sociedade civil. Teria, 
assim, nascido um «ser político» altamente vir- 
tuoso para o sistema social, cuja legitimidade não 
poderia ser posta em causa. a segunda, teve a ver 
com o modelo jurídico-político que justificaria a 
captura pelo estado do monopólio do poder so-
bre uma comunidade e um território, a elimina-
ção do pluralismo dos poderes e a sua concentra-
ção num único pólo. o direito dotava o estado 
de um privilégio especial, nem mais nem menos 
do que o guardião de uma ordem igual para todos. 
mas, para que esta concentração não resultasse 

numa intervenção desmedida, admitiram-se con-
trapartidas de vigilância constitucional (poder 
legislativo, judicial e executivo). a terceira é tri-
butária do modelo iluminista e racionalista da 
organização administrativa, caracterizada pela 
impessoalidade da burocracia e pela separação 
entre a esfera privada e pública, desenhando no-
vos espaços para o investimento do trabalho. 
No encalce destas três proposições, podemos 
dizer que a imagem do estado se cristalizou 
em torno da ideia da concentração de poderes 
numa só instância, no desprendimento da di-
mensão do interesse supra-individual (público 
e comum) e na corporização de uma estrutura 
política regida por princípios racionais e abs-
tractos conformando-se, assim, o êxito bizanti-
no e mítico da Razão, estado e direito. 
Faltava, para esconjurar esta especulação, em-
prestar a esta «realidade» uma história natural e 
inevitável da sua criação. ao contrário de outras 
formas particulares de associação política, como 
o regime de clã, tribo ou soberania (comunidade 
de suserano e vassalos),  o estado terá repousado 
numa longa história de evolução que deixou 
rastos e trilhos interrompidos por processos 
contra natura ou por arcaísmos, como foi o caso 
do feudalismo.  

além desta história da representação do estado 
que povoa o imaginário contemporâneo, outras 
«fantasias» sobre a sociedade, a política e o poder, 
têm feito o seu caminho. Referimo-nos a linha-
gens a um Big Bang político, envolto na penum-
bra e obscuridade dos tempos, dissolvido em 
narrativas fabulosas e ficcionais contaminadas 
por crenças ideológicas, axiomas filosóficos e 
sociológicos. esta procura por um «estado-macaco» 
continua enlaçada numa epistemologia evolucio-
nista, desenhada por Charles darwin (1809-1882) 
para a evolução das espécies (meados do século XIX), 
que contaminou todas as ciências sociais. o darwi-
nismo, ao defender que todos os seres vivos tive-
ram uma origem comum, investe, portanto, nas 
ideias de ‘primitivismo’ e ‘progresso’, de um está-
dio inicial que evoluiu por linear aperfeiçoamento. 
esta tautologia gerou, porém, categorias antagó-
nicas, a começar pelo «fantasma» das sociedades 
sem estado. Pierre Clastres, um dos mais conhe-

cidos e bem informados defensores desta teoria, 
advoga que houve sociedades privadas de autori-
dade hierárquica e de relações de poder. a «che-
fatura» teria sido um lugar de competência emi-
nentemente técnica, um púlpito de oratória, do 
«saber-fazer», como o do bom caçador e/ou reco-
lector, ou o do valente coordenador das activida-
des bélicas, ofensivas ou defensivas. Partindo das 
sociedades antigas que estudou (índios apaches), 
Pierre Clastres diz-nos que a falta ou o eclipse 
destas competências técnicas equivalia à “morte” 
súbita do «chefe», uma vez que a constatação des-
te diagnóstico não é substituível por qualquer 
vontade de poder, pessoal ou de grupo. Justa-
mente por não se fragmentar em conjuntos ou 
subconjuntos, a sociedade conseguia manter 
uma harmonia permanente que alimentava a vida 
social e as relações entre os seus membros. se, 
durante a guerra, o «chefe» tinha um poder abso-
luto pela imposição das circunstâncias, este 
poder terminava com o regresso à paz, ou seja, 
o comando só era aceite em momentos cruciais 
quando o grupo se confrontava com uma ameaça 
externa.  
a prerrogativa da inscrição da palavra como re-
curso político não encontrava, nestas sociedades, 
formulações de poder. a oratória era sempre um 
‘dever’ do «chefe» porque, se a sociedade não lhe 
conferia o ‘direito’ exclusivo à palavra, exigia-lhe 
que a dominasse. só escutando-o podia reconhe-
cer-lhe essa competência reverencial. Por outro 
lado, o usufruto dos privilégios do «chefe», como 
a poligamia, não emanava de um poder de cons-
trangimento, mas de um jogo de prestação de 
serviços, na medida em que o parentesco não era 
biológico mas um sistema de representações, 
portanto, um facto social partilhado. a bem ver, 
segundo Pierre Clastres, nestes agrupamentos 
nem sequer se poderia falar de sociedade, por 
não existir a representação do todo. o grupo for-
ma uma unidade indecomponível e a autoridade 
repousa na coacção psicológica e não na força. 
mas podemos sondar outras vias de interpretação 
teórica. Por exemplo, escolher a descrição abran-
gente do estado como um modelo geral de domi-
nação, admitindo, por princípio, que qualquer 
organização social pressupõe sempre uma orga-
nização política que garante a unidade e a coope-
ração dos seus membros. ou, numa versão repu-
blicana, um modelo de poder público que 
garanta a todos o que cada um não consegue para 
si próprio e, por isso, a sociedade precisa de mui-
tos e de muitas coisas para sobreviver, numa rela-
ção de conveniência entre tantos que se auxiliam 
e ajudam mutuamente. ou, ainda, o estado na sua 
fórmula literária, o «nós» e os «outros», a identidade 
e a sua fronteira, a associação e a dissociação, o 
destino da submissão e as suas cartografias. ou, 

2.1 • O estado do Estado

Urstaat: para uma arqueologia do Estado  José Subtil

[...] o Estado sempre existiu  
na forma de «máquina». 
Nasceu, portanto, já velho, 
nunca foi criança.
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em nome da justiça e da segurança colectiva, medir 
a legitimidade da violência estadualista e compa-
rá-la com outras violências «bárbaras», ou seja, 
calcular a oportunidade entre a violência «pacifi-
cadora» do estado e as violências «destruidoras» 
do egoísmo individualista.
em quaisquer destas hipóteses, e de tantas ou-
tras, a ambição para integrar os saberes conheci-
dos numa síntese operatória é um projecto utópi-
co porque, ao inventarmos o conceito de estado, 
abalançámo-nos a organizar um catálogo infinito 
de distinções, ciclos, fases e dimensões. 
Resta-nos, apesar de tudo, surpreendermo-nos 
com a  (des)construção teórica.

Modelo radicular e rizomático 

Tomemos de empréstimo duas imagens do mundo 
agrário, a árvore e o rizoma, para traçar as linhas 
orientadoras de dois modelos epistemológicos 
distintos.
as árvores, com as suas raízes, troncos e ramos 
caracterizam um sistema em que as proposições 
derivam umas das outras, algumas são fundamen-
tais e outras secundárias. É um sistema fundado 
em taxonomias, seguindo deduções em que o 
que é afirmado a um nível superior não pode 
deixar de ser verdadeiro para um nível inferior. 
a dicotomia é a base da lógica binária deste siste-
ma que opõe, por exemplo, loucos a normais, o 
bem ao mal, o certo ao errado, os dominadores 
aos dominados. este processo de classificação 
está centralizado na raiz e hierarquiza-se pelo 
tronco através dos ramos. o caso da história bio-
lógica do homem seria a descrição da história da 
árvore do Homo sapiens sapiens. a história polí-
tica do estado decorreria da descrição da filiação 
das sociedades primitivas no regime de concen-
tração do poder.   
ao contrário, a figura do rizoma como um tubér-
culo com vários brotos que crescem de forma 
horizontal, emitindo raízes que se reproduzem 
indefinidamente, que morrem e dão origem a 
tantas outras, serve de imagem a um outro mode-
lo epistemológico alicerçado na conexão, hetero-
geneidade e pluralidade. Neste sistema, qualquer 

conceito pode ser e/ou estar conectado com ou-
tros, numa rede de implicações sem hierarquiza-
ção. a multiplicidade das rupturas constitui erup-
ções indisponíveis à tirania de um tronco ou de 
uma cabeça. esta reprodução sem caput é, por-
tanto, aberta e imprevisível, rejeita o determinis-
mo e o decalque.
Gilles deleuze e Felix Guattari filiam-se neste 
paradigma rizomático, expressão máxima da 
multiplicidade, da descontinuidade, das linhas-
de-fuga, numa dinâmica de desterritorialização, 
reterritorialização e acentramento.  
aplicado ao estado, o sistema radicular consti-
tuiu-se «pensamento-estado», em que o estado 
tem necessidade de uma imagem que lhe sirva 
de axioma e capture a interioridade do sujeito 
que, por esta imposição, só o poderá pensar a 
partir de um lugar de encerramento, precisamente 
o da centralidade do «pensamento-estado». ao 
contrário, o sistema  rizomático procura explicar 
o aparecimento do estado por fora destes limites, 
sem ficar obrigado a contorná-los, como sugere 
o modelo da «máquina de guerra», instrumental 
para definir a servidão do Urstaat. 
a pergunta que se poderá fazer é mesmo esta: 
será necessário, realmente, um general para que 
os soldados possam começar a disparar ao mes-
mo tempo?

O Estado cedo nasceu e já era velho

e é aqui que queremos, na economia deste pe-
queno texto, chamar a atenção para a proposta 
inovadora apresentada por Gilles deleuze e Felix 
Guattari quando falam de um Urstaat, um estado 
primordial que se impôs sobre as organizações 
primitivas. Uma contribuição interpretativa fun-
dada na filosofia e na psicanálise, um modelo de 
pensamento rizomático que engloba, no essencial, 
uma teoria do estado como «fantasma», porque 
a génese do estado é impossível de ser descrita 
e o seu começo histórico inassinalável. 
Para estes autores, “o estado sempre existiu na 
forma de «máquina». Nasceu, portanto, já velho, 
nunca foi criança”. e, se sempre existiu, o estado 
só pode ser universal, o que traduz um dos 

maiores paradoxos da chamada fórmula do 
«estado-Nação» que, na teoria evolucionista, terá 
correspondido a uma fase nuclear do seu desen-
volvimento. e, se sempre foi velho, nunca pôde 
ter desejos de criança, ou seja, o código dos dese-
jos da infância foi sobrecodificado à nascença. o 
estado é o que sempre foi. 
e de que «máquina» estamos a falar? da máquina 
de guerra dos povos nómadas, um poder despó-
tico que subjugou as sociedades primitivas, um 
domínio de «servidão» provocado pela guerra sel-
vagem que terá antecipado os mecanismos de 
conjuração da soberania através da enunciação 
dos modos de territorialização, isto é, da produ-
ção do espaço no qual o estado exerce o seu po-
der de captura, inventa a forma de ocupação e, 
concomitantemente, identifica os espaços que 
não domina. Com a invenção destes espaços é, 
igualmente, inventado o «espaço-tempo» e o dis-
cernimento das fronteiras. Passa a ser possível 
não só o encerramento como a separação, segundo 
significações de pertença, no seguimento, aliás, 
das significações dos códigos de linhagem que 
estas sociedades possuíam.
a comunidade e o território são submetidos ao 
poder de um déspota, o comandante militar, 
dono do excedente da guerra e organizador dos 
grandes trabalhos assentes no sobretrabalho. estes 
excedentes criaram as condições de possibilidade 
de armazenamento de vários stocks, portanto, 
a formação de comunidades que puderam subsis-
tir sem trabalho: em primeiro lugar, no próprio 
solo das comunidades e, depois, nos territórios 
conquistados. Terá sido esta comunidade sem 
trabalho que criou e organizou a «cidade-esta-
do». Foi, portanto, o estado que sedentarizou a 
agricultura e tornou o campo indispensável à ci-
dade, e não o contrário. 
o Urstaat foi, assim, o lugar e o sítio da soberania 
do poder despótico, a cisão entre o espaço fecha-
do e o espaço aberto, uma cisão que fez crescer, 
por um lado, o «deserto» e a guerra e, por outro 
lado, o fechamento do sedentarismo onde se ani-
charam os que passaram a viver do sobretraba-
lho. dito por outras palavras, o que antecipou a 
cidade, no seio do primitivismo, foram as forças 
que já se encontravam operacionais numa rede 
de relações (des)territorializadas causada pela 
máquina de guerra. 
se com os muros da cidade se conhece o que está 
dentro e o que está fora, com o estado conhecem-se 
as cidades no espaço-tronco da árvore-estado. n
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O trabalhO e a evOluçãO dO cOnceitO de estadO

Seja qual for o conceito de Estado e o modelo da sua abordagem, parece que o sobretrabalho terá desem-
penhado um papel central para o aparecimento de um grupo social cujas funções não se destinaram 
à (re)produção de bens para assegurar as necessidades vitais da vida social. Foi, portanto, este trabalho 
excedentário que rompeu a igualdade social e obrigou a uma organização política em que os dominantes 
impuseram a dominação aos dominados. Esta alienação do trabalho parece ter ocorrido não pelos meca-
nismos económicos da exploração, mas pela disponibilidade dos excedentes obtidos através da guerra 
dos povos primitivos. A ter sido assim, esta terá sido a maior revolução ocorrida na história da organiza-
ção social da humanidade, por se ter tornado irreversível e incontornável. As alteridades ideológicas para 
ajustar esta desigualdade têm sido movidas, sobretudo, por razões económicas em que o debate sobre 
o tipo de Estado que as poderá concretizar é um dos eixos centrais da luta política contemporânea. 
Mas, se a história do sobretrabalho for a história da guerra, não haverá nenhum Estado que o possa 
evitar e a humanidade estará condenada a viver neste destino, para além das utopias que terão 
consumado a imaginação dos libertadores das realidades sociais e políticas emancipatórias.
Sobre as ilações acerca da invenção do Estado, como ente imaginário da representação dos povos e mo-
tor da civilização e do progresso, poderemos dizer que a liberdade para o (re)pensar estará encerrada nas 
curvas demográficas, nas oscilações da mortalidade, nos surtos epidémicos, nos fluxos migratórios, nas 
necessidades sazonais de mão-de-obra, na vigilância sobre os ociosos e na segurança dos bens alimenta-
res. Em tudo que seja o governo da população humana e menos a governação económica.
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No actual coNtexto o processo de globaliza-
ção, instigado pela urgência do nascimento de 
um mercado mundial único, eliminou as distân-
cias entre as nações e, mediante a instantaneida-
de das acções humanas, internacionaliza a acti-
vidade económica. o estado comunga da cena 
internacional com um conjunto de actores insóli-
tos sob a égide do antigo modelo, com novos ac-
tores que ao seu lado participam na regulação da 
sociedade (Rocha-cunha, 2005).
a globalização, processo inacabado e impreciso, 
adopta contornos que nos permitem dizer que é 
o reflexo das ideias capitalistas, fundamentadas 
pela ideologia neoliberal, de acumulação e interna-
cionalização do capital financeiro e da rápida evo-
lução tecnológica que reorganiza e mistura a vivên-
cia de aspectos culturais, ambientais, comerciais 
e financeiros, dando uma nova roupagem à activi-
dade económica mundial, representada pelo cres-
cimento da concentração da riqueza produzida 
globalmente.
o fim da guerra fria e as mudanças políticas ad-
vindas impuseram a derrocada do bloco opositor 
da economia de mercado e do capitalismo. tal, 
aliado ao incremento do desenvolvimento tecno-
lógico e científico, do mundo da instantaneidade 
virtual adoptado pelas operadoras financeiras e 
do comércio internacional, aportou uma nova 
concepção de soberania de acordo com os inte-
resses liberais do mercado. ligado à instantanei-
dade das relações estão as dificuldades do estado 
no controle de massas monetárias, crescimento da 
internacionalização das empresas que coadjuvam 
a desregulamentação dos mercados e fomentam 
espaços alargados de comercialização e concor-
rência. torna-se quase inevitável o enfraqueci-
mento dos poderes dos estados soberanos e a 
expansão dos poderes das transnacionais, tenden-
tes à criação de um mercado global desordenado. 
a globalização, entendida como uma nova etapa 
do capitalismo, reordena o actual movimento das 
relações internacionais, caracterizado por proces-
sos de integração económica supranacionais 
inseridos numa economia internacional interde-
pendente (costa, 2008). todavia, a nova organi-
zação dos métodos de produção impõe profun-
das transformações socioeconómicas, que se 
materializam na necessidade de flexibilização das 
relações entre capital e trabalho. os trabalhado-
res perderam força nesta nova gestão económica 
frente aos novos detentores do poder económico 
cujos interesses já não são a produção, mas sim 
o rendimento financeiro.
Hobsbawn (2007:11) afirma que ‘’A globalização 
acompanhada de mercados livres, actualmente 
tão em voga, trouxe consigo uma dramática 
acentuação das desigualdades económicas e so-
ciais no interior das nações e entre elas.’’ 

as pressões de forças em transformação exerci-
das, neste período de transição paradigmática, 
sobre as estruturas ultrapassam limites culturais 
e políticos entre os povos tornando as responsa-
bilidades do welfare state excedentárias. os fenó-
menos da globalização económica, a interdepen-
dência entre os estados, o surgimento de novos 
actores no plano internacional, a realidade multi-
polar e a transnacionalização dos processos de 
decisão política, aliados aos problemas globais, 
reflectem o processo de enfraquecimento do poder 
soberano dos estados modernos e a necessidade 
de se instituir uma nova ordem mundial. 
a liberdade selvagem preponderante nas relações 
internacionais vestefalianas começa a ser ultra-
passada pela limitação da soberania interna, pelo 
estado democrático de direito, e externa, pela 
ordem internacional vinculadora

Globalização efeitos sobre a soberania

a globalização, essa princesa encantada, bela de dia 
e ameaçadora de noite, abre uma nova visão do 
mundo, sem contudo deixar de ser uma fonte reve-
ladora das enormes desigualdades sociais, das di-
versidades locais, nacionais e regionais, que ora in-
teragem, ora se chocam nos limites da aldeia global.

a doutrina da paz pelo consenso, da livre circu-
lação de pessoas, mercadorias e capitais impossi-
bilita a estruturação de uma política industrial, 
financeira, de defesa, baseada na soberania clás-
sica. Não obstante todos estes problemas, sur-
gem ainda outros que escapam ao controle dos 
estados, como os ambientais, que apenas podem 
ser resolvidos a nível planetário.
Podemos defender que a globalização desgastou 
a ideia da nação como fundamento humano e 
cultural do estado moderno, porque os povos, 
em constante movimentação, deixaram de formar 
grupos homogéneos que compartilham os mesmos 
ideais, hábitos culturais e religiosos e encontram-
se espartilhados pelo mundo numa pluralidade 
cultural, ideológica, racial e étnica. Mas podemos 
também afirmar que a globalização reordena as 
diferenças e diversidades sem as anular, apontando 
a afirmação individual (canclini, 1997).

Desta feita, neste texto referirmo-nos à nação en-
quanto nação jurídica. assim, evitamos o princí-
pio da autodeterminação nacional e o conflito, na 
medida em que a interpretação de questões étni-
cas é incompatível com a disparidade presente na 
maioria dos estados. ademais, a mundialização, 
internacionalismo e interdependência gerais es-
tão a criar novas afinidades, novas espécies de 
solidariedades que relegam para segundo plano 
a nação, produto cultural e elemento ideológico 
do estado, que actua directamente sobre a sobe-
rania dos estados. constitui uma verdadeira com-
petição para os países em desenvolvimento,  
desautorizando-os e redefinindo-os, pela sua di-
minuta capacidade de tomar decisões autonoma-
mente, uma vez que, no âmbito da sociedade glo-
bal, existem organizações públicas e privadas que 
influenciam o seu contexto doméstico, obstruin-
do a autodeterminação dos governos nacionais.

Adaptação ou fenecimento da soberania

o paradigma da soberania de Bodin, que trans-
formava o poder estatal em poder supremo, úni-
co criador de normas, detentor do monopólio do 
poder de coação física e único actor internacio-
nal, actualmente encontra-se desfigurado pela in-
fluência da globalização, sobretudo económica, 
que criou as condições necessárias para o nasci-
mento de novos e poderosos actores internacio-
nais. 
esta globalização caótica, competitiva e parado-
xal veio retirar ao estado o seu poder de entidade 
reguladora sem, no entanto, anular a sua existên-
cia, mas marcando e reprimindo decididamente 
a sua soberania. 
a globalização capitalista possui uma lógica pró-
pria – uma lógica unificadora da diversidade.  
É uma lógica do lucro, do mercado, da acumula-
ção. egoísta e ambiciosa, luta sem preconceitos 
para atingir o poder. É esta lógica que traz a dife-
renciação regional, redistribuição desigual do 
rendimento e aporta tensões sobre o modo de 
construção da ideia de estado e sua soberania. 
Novos “dados” foram lançados pela globalização. 
Regras imprevisíveis geraram um desfasamento 
entre economia e representação política e seus 
poderes de regulação. Mas, a globalização trouxe 
ainda o espectro de uma ditadura económica 
onde os desfavorecidos não têm voz activa e onde 
o Homem não tem visibilidade. 
apesar de alguns teóricos defenderem a ideia de 
que caminhamos para um estado Democrático 
Global, parece-nos estar a anos-luz desse aconte-
cimento. É necessário, imprescindível mesmo, 
insistir na criação de plataformas de regulação 
internacional que laborem no sentido de se cons-
truir um estado verdadeiramente democrático e 
que preencham o vazio entre a globalização eco-

2.2 • O estado do Estado

Globalização: efeitos imprevisíveis sobre a soberania Elisabete Maria Morais

Os poderes estatais  
encontram-se debilitados,  
face aos potentados económicos 
e ao jugo das leis de mercado, 
tornando a supremacia  
da soberania absoluta  
uma miragem.
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nómica e a democracia nacional. a contradição 
entre a globalização económica do capitalismo e 
a globalização social é facilmente detectável. Des-
ta contradição nasce o colapso da soberania e por 
essa via o colapso da democracia concebida no 
seio do estado nacional. 
a globalização poderá estar a transportar uma 
nova “desordem” internacional com a internacio-
nalização da economia e a disputa acérrima por 
regiões e por mercados, onde os estados nacio-
nais se encontram apagados. estamos a caminhar 
a passos largos para um mundo onde a lei é a lei 
de quem tem a força do poder. Não são os estados 
Soberanos quem regulará, mas sim quem tem 
“a” força. urge que tome um rumo, ou corre o 
risco de se transformar numa constante corrida 
à resposta dos interesses dos cidadãos ou pros-
segue maravilhada, com a economia inerente ao 
“jogo da roleta” e ao paradigma chinês. 
os efeitos incontornáveis, incontroláveis do pro-
cesso de globalização tornam premente a busca 
de soluções, aproveitando naturalmente os bené-
ficos e necessários avanços científico-tecnológicos. 
No combate a esta hegemonia, é importante ter 
em conta alguns aspectos fundamentais. o primei-
ro aspecto é tornar funcionais os estados nacio-
nais, olhando para as interdependências mundiais 
com base na revalorização do território; outro é o 
repensar da cidadania clássica, dando-lhe um ca-
riz menos nacional e mais cosmopolita; outro 
ainda é transformar o ser humano num ser har-
monioso, com um preceito de sustentabilidade.
encontramo-nos numa encruzilhada que exige da 
cidadania não a negação da globalização, mas sim 
a reinvenção dos objectivos dessa globalização.
torna-se obrigatório desconstruir o pensamento 
único, reinventar a mecânica do poder que ora 
homogeneíza ora fragmenta a sociedade planetá-
ria, mudar a concepção económica de competi-
ção sem medida dos mercados, optar pelos valo-
res de reciprocidade, integridade e respeito entre 
indivíduos livres, resgatar a dignidade humana.
o colapso da soberania face às incongruências 
imprevisíveis da globalização em que o poder de 
facto foi transferido para mãos indefinidas, acon-
teceu por vontade ambiciosa daqueles que deve-
riam ser os seus guardiães. a lógica das consequên-

cias sobrepõe-se à lógica das prioridades, tentando 
assim os governantes valorizar o seu poder interno 
e o seu estatuto internacional garantindo a sua ma-
nutenção em posições de poder (Krasner, 2001).
Nesse contexto de fadiga e saturação do estado 
Moderno, é necessário um decurso de teorização 
destinado a suprir as lacunas da modernidade. 
Diante dessa realidade histórica, surgem utopias, 
inesperadamente fortes, que questionam o real 
em termos críticos, mobilizadoras da praxis volta-
da para o surgimento de uma sociedade global 
baseada na autodeterminação dos povos, que 
vise a justiça social e o bem comum da humanida-
de, que seja ordenada por um poder central autó-
nomo, com força coerciva que limite o poder 
soberano dos estados. talvez surja uma nova 
sociedade transnacional, como os defensores do 
fim da soberania preconizam, que substitua a ac-
tual sociedade anárquica de estados soberanos, 
em que haja solidariedade entre os povos com 
o desaparecimento das fronteiras económicas, 
sociais, raciais, políticas e culturais, que busque 
minimizar a diferença de poder nas relações in-
ternacionais, moderar os conflitos de interesse e 
garantir a paz. Se será através de um estado univer-
sal, um constitucionalismo global, da reformula-
ção da oNu, de um sistema universal confederado 
de blocos ou estados, um pacto planetário, ou 
outro modelo não imaginado, somente o tempo 
longo das relações internacionais o poderá revelar. 
entretanto apenas há uma certeza: neste novo 
modelo a soberania moderna absoluta sucumbiu 
(Rocha-cunha, 2008).

Considerações finais

a globalização ancorada à concepção do estado 
moderno, com práticas ancestrais, em todos os 
domínios, requer uma extraordinária adaptação 
ao actual momento que obriga a que os estados 
abram as portas às poderosas organizações e em-
presas transnacionais, permitindo a ingerência na 
sua vida política e legislativa. embora discutível é, 
no entanto, inegável que a globalização é limita-
dora dos estados e da Soberania Suprema veste-
faliana, permitindo que os processos decisórios 
sejam influenciados por diversos elementos que 
não apenas os próprios interesses. 

os poderes estatais encontram-se debilitados, face 
aos potentados económicos e ao jugo das leis de 
mercado, tornando a supremacia da soberania 
absoluta uma miragem. 
É indiscutível o efeito que a globalização exerce 
sobre a soberania dos estados. Mas quererá isto 
dizer que a soberania se encontra moribunda 
quando assistimos à sua reinvenção? Se, por um 
lado, as fronteiras se encontram permeáveis pela 
interdependência, por outro lado, são os estados 
quem o permite com a sua participação no siste-
ma internacional que, de facto, é um acto de so-
berania por excelência. Falar do fim da soberania, 
na senda de Habermas, por exemplo, parece-nos 
precipitado. Parece-nos defensável sim, que se 
vive uma adaptação do conceito de soberania, 
sendo esta o principal atributo na relação entre 
os estados interdependentes. n
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Poder Político e globalização

O Homem evolui arquitectando impérios e desmembramentos, articulando Nações que se desmoronam, 
segmentam e reactualizam diferentes, mas sem perder a sua identidade.
Sendo o Homem um Ser Social, um “animal político” no dizer de Aristóteles, necessita dos outros 
homens para se concretizar, para evoluir. Esta necessidade natural de socialização aprofundou o contacto 
entre Homens, entre Povos, fomentando a tão falada globalização. O que somos, o que fazemos e a forma 
como o fazemos é o produto de civilizações que se gladiam entre si para sobreviverem e sobrepor. 
Não é de admirar que o tradicional conceito de soberania, organizado no séc. XVI por Jean Bodin, 
e acarinhado pelo Tratado de vestefália se encontre ultrapassado e com pouca adequação nos nossos 
dias, levando a que muitos dos autores actuais pensem sobre a sua reformulação para que possa ser 
aplicado à modernidade.
Nesta Era Global, com a crise moral das instituições políticas das Nações, e a transferência do poder 
para mãos indefinidas, torna-se imperioso que se estabeleçam critérios precisos para um eficaz desempe-
nho do poder político, retirando a soberania das nações do alvo das ingerências dos Estados potências 
mundiais. Torna-se necessário precisar as novas fontes de poder geradas pela globalização, sua natureza, 
lógica, legitimidade.
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Essa é uma pErgunta que tem sido feita com 
frequência diante das turbulências e das incerte-
zas políticas neste início de um novo século. no 
entanto, ao se examinar a questão sob um ponto 
de vista menos conjuntural, observa-se que nas 
democracias alguns padrões de continuidade e 
de estabilidade têm-se mantido e até mesmo 
fortalecido. por outro lado, diante das grandes 
transformações ocorridas após a segunda guerra 
mundial, os regimes ditatoriais de todos os mati-
zes perderam força. Em alguns países, como os 
do Leste europeu, foram abandonados, enquanto 
em muitos outros, tentativas têm sido feitas no 
sentido de se implantar instituições políticas ba-
seadas em eleições livres e no respeito às liberda-
des civis. é verdade que recuos ocasionais e situ-
ações controvertidas têm ocorrido envolvendo 
ações de governos que tentam restringir a liber-
dade de imprensa ou alterar disposições constitu-
cionais para permanecerem mais tempo no po-
der mas é preciso notar que são fatos que 
ocorrem em sociedades onde as instituições ne-
cessárias à democracia estão ainda em processo 
de formação e de consolidação. assim, uma res-
posta à questão proposta pode ser buscada na 
discussão do problema da adequação das institui-
ções e das práticas democráticas às forças que 
movem este mundo de relações globalizadas e 
marcadas por transformações constantes. Em ou-
tras palavras, parece mais esclarecedor refazer a 
questão proposta perguntando: até que ponto os 
sistemas políticos abertos e democráticos estão 
em consonância com um mundo que valoriza a 
prosperidade, a inovação e a mudança? 

Democracias clássicas

preliminarmente é preciso fazer a ressalva de que 
o termo democracia empregado neste texto refe-
re-se ao entendimento oferecido pela teoria polí-
tica, isto é, refere-se ao governo exercido com o 
consentimento dos governados, os quais desfru-
tam das liberdades civis fundamentais, notada-
mente liberdade de expressão, liberdade de fé 
religiosa e liberdade de ir e vir. Esse entendimen-
to é importante porque o termo democracia tem 
sido empregado de maneira bastante imprecisa e 
arbitrária. Em alguns casos é usado até para de-
signar governos autoritários e ditatoriais exerci-
dos sobre sociedades onde as liberdades civis 
fundamentais não fazem parte da ordem social e 
política. são notáveis os casos da alemanha, divi-
dida no pós-guerra, e da Coréia, que permanece 
dividida até hoje. na alemanha da guerra fria, era 
justamente a porção oriental, marcada por um 
sistema político repressivo e asfixiante, que os-
tentava a denominação Democrática em seu 
nome (república Democrática alemã), enquanto 
a porção Ocidental, organizada como uma demo-

cracia moderna, tinha o nome de república Fede-
ral da alemanha – nome que mantém até hoje, 
após a reunificação em 1990. O mesmo se repete 
no caso das duas Coréias. é justamente a Coréia 
do norte – onde notoriamente inexistem as liber-
dades civis básicas e nem eleições livres – que 
ostenta o pomposo nome de república Democrá-
tica popular da Coréia. além disso, há casos como 
o de Cuba que é qualificada por muitos gover-
nantes e analistas da região como democracia 
apesar de não haver eleições desde 1959 e onde, 
até hoje, a fuga continua sendo a única forma de 
o cidadão comum deixar o país.
por outro lado, as grandes democracias moder-
nas estão longe de serem homogêneas. podem 
assumir muitas formas, de repúblicas presiden-
cialistas a monarquias parlamentares, ou ainda 
podem combinar eleições presidenciais com a 
chefia de governo confiada a umprimeiro minis-
tro oriundo do parlamento. alemanha, Estados 
unidos, reino unido ou suécia estão, reconheci-
damente, entre as democracias bem sucedidas, 
mas apresentam notáveis diferenças nas institui-
ções e nas práticas que fazem funcionar o gover-
no e as relações do Estado com a sociedade. Em 
outras palavras, pode-se dizer que o que as gran-
des democracias não possuem em comum são 
instituições que organizam a forma de votar, a 
composição do parlamento ou a distribuição das 
forças sociais que sustentam os partidos políti-
cos. O que existe em comum entre elas são os 
dois princípios básicos que orientam suas insti-
tuições políticas. O primeiro é o princípio de que 
a sociedade deve ser aberta e que os cidadãos 
possuem direitos iguais perante a lei, que lhes 
garante o direito de livre expressão, de escolher 
a fé e de se movimentarem livremente dentro e 
para fora do país. O segundo princípio refere-se 
às formas pelas quais os governos são escolhidos 
e como o poder é exercido observando-se as leis 
produzidas por seus parlamentos, que também 
são eleitos periodicamente pelos cidadãos. a pre-
sença desses dois princípios na organização do 
Estado é que caracteriza aquilo que no pensa-
mento político é designado como formas clássi-
cas de democracia.1

O papel do político nas democracias

Há quem afirme que as grandes democracias es-
tão carentes de líderes capazes de mobilizar os 
povos e que, nesse fato, residiriam muitas das di-
ficuldades de manejar os problemas correntes. 
Essa visão, no entanto, não leva em conta um as-
pecto essencial: as democracias são feitas essen-
cialmente de instituições e não de lideranças ca-
rismáticas. Com efeito, uma diferença crucial 
entre as democracias e os sistemas políticos não 
democráticos é o fato de que as democracias são 

feitas de instituições fortes por meio das quais 
indivíduos exercem os vários tipos e formas de 
autoridade enquanto, nos Estados não democrá-
ticos, as instituições são fracas e cuja eficácia e até 
mesmo a sua própria existência depende daque-
les que exercem posições de autoridade e de co-
mando. Obviamente, governantes sábios e sensa-
tos continuam sendo fundamentais para qualquer 
regime, inclusive para as democracias, mas numa 
democracia a relação entre governantes e gover-
nados, assim como com outros governantes, se 
baseia muito mais na sobriedade e no exercício 
sensato da autoridade do que na capacidade de 
sensibilizar e de mobilizar correligionários e a 
opinião pública. 

provavelmente, quem viu de forma mais clara 
esse fato não foi um cientista político, mas um 
historiador da cultura e da arte chamado Jacob 
Burckhardt. Em sua obra sobre a renascença na 
Itália, Burkhardt dedica a parte I do livro à análise 
desse fenômeno.2 na Itália dos Bórgia, dos médi-
ci e dos galeazzo, as instituições eram fracas e os 
poderosos podiam praticamente tudo e, nessas 
condições, traições e assassinatos constituíam 
parte quase rotineira do processo político. Bur-
ckhardt argumenta que, nesse ambiente, em que 
as instituições políticas eram tão precárias, o Es-
tado e o seu manejo eram verdadeiras “obras de 
arte”. Em português não existe uma tradução 
para a palavra inglesa statecraft, que designa essa 
arte no manejo do Estado. um observador arguto 
como maquiavel viu e descreveu as entranhas 
desse animal chamado Estado, de certo modo à 
semelhança do que fez rembrandt em sua pintu-
ra “Lição de anatomia”, na qual mostra com frio 
realismo o corpo humano em suas vísceras, 
sem as vestimentas com as quais cobrimos nosso 
corpo. a esse respeito, ao contrário de rousseau, 
que exaltava o homem em seu estado natural, 
ralf Dahrendorf recupera o argumento desenvol-
vido por arnold gehlen3 de que instituições 
como as leis, a família e a propriedade são boas 
precisamente porque não são naturais, são cons-
truções culturais e, portanto, frágeis. “se nós as 
retirarmos (as instituições), o homem torna-se 
talvez mais natural, mas isto significa também 
mais primitivo, mais instável”, conclui Dahren-
dorf.4 nesse sentido, o argumento que se pode 
extrair de gehlen é o de que as democracias são 
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O Estado: fracasso das alternativas clássicas
democráticas? Eiiti Sato

[...] as democracias são feitas 
essencialmente de instituições e 
não de lideranças carismáticas.
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o resultado de construções institucionais cuja 
existência e vitalidade garantem que os proble-
mas e as divergências inerentes à condição huma-
na podem ser resolvidos por meio dos costumes, 
do direito e da razão e não pela lei natural mais 
primitiva – a lei do mais forte. Ou seja, onde es-
sas instituições não-naturais estão mais sedimen-
tadas, o homem, mesmo diante da crise, isto é, da 
escassez, não volta à sua condição natural primi-
tiva, à barbárie. 
assim, essas reflexões sugerem ser mais razoável 
inverter o sentido normalmente implícito nas dis-
cussões acerca da relação entre crise econômica e 
democracia. Em geral considera-se que as crises 
econômicas tendem a produzir regimes autoritá-
rios e despóticos, mas talvez seja mais razoável 
pensar no sentido inverso, isto é, que um regime 
democrático mais maduro está em melhores con-
dições de enfrentar crises econômicas, que as 
instituições e as leis impedem que as pressões 
geradas pela escassez remetam os indivíduos e os 
grupos humanos de volta à barbárie. pode haver 
muitas razões para que essas “instituições não-
naturais” sejam objeto de críticas e de insatisfa-
ção mas, na essência, como argumenta Dahren-
dorf, o risco é de, ao se tentar reviver a 
ingenuidade do mundo natural, acabar por pro-
duzir um ambiente onde não haja instituições 
que evitem a luta de todos contra todos.

A democracia no mundo
da globalização

O século XX foi um período marcado por crises e 
por grandes transformações e, nesse ambiente, as 
democracias se revelaram muito mais eficientes. 
as democracias são regimes abertos não apenas 
politicamente mas também economicamente e, 
dessa forma, se coadunam melhor com o ambien-
te de mudanças, característico da globalização. a 
maneira como a guerra fria chegou ao fim é ape-
nas o caso mais notável. O império comunista 
entrou em colapso e os poucos países que prefe-
riram persistir na ordem do “socialismo real” têm 
enfrentado escassez e demandas por mudanças 
cada vez mais insustentáveis. sorte semelhante 
têm tido as sociedades autoritárias de base reli-
giosa, enquanto a grande questão que se coloca 
diante de um caso como o da China é o de saber 
até quando um regime fechado e autoritário po-
derá continuar convivendo com uma economia 
aberta e dinâmica. 
Com efeito, nas últimas décadas, o mundo da glo-
balização tornou a inovação tecnológica e a mu-
dança uma dimensão inerente à vida social e 
econômica. as demandas sociais tornaram-se 
muito mais intensas pelo fluxo de informações 
que expõe as sociedades diante de inevitáveis 
comparações. além disso, após a segunda guerra 
mundial, as políticas e programas de agências 
bilaterais e multilaterais de fomento ao desenvol-
vimento disseminaram objetivos como a elevação 
da renda, a melhoria dos padrões educacionais 
e a ampliação do acesso das populações aos ser-
viços de saúde e de saneamento. na década de 
1970 alguns pensadores como Daniel Bell já fala-
vam da existência de uma verdadeira “revolução 

das expectativas crescentes”, designando as pres-
sões exercidas sobre os sistemas econômicos, 
educacionais e sociais no sentido de melhorar a 
qualidade de vida em toda parte, em especial nas 
periferias carentes. nesse ambiente onde as de-
mandas por mudança tornaram-se generalizadas, 
os regimes não democráticos – por natureza con-
servadores e dependentes de lideranças carismá-
ticas e autoritárias – revelaram-se muito menos 
aptas a absorver e incorporar as inovações na es-
fera econômica e as mudanças na ordem social 
e política. 
teoricamente, pode-se dizer que a globalização 
tem se revelado um processo essencialmente 
schumpeteriano, isto é, os avanços na economia 
não ocorrem de forma linear e homogênea, ape-
nas aumentando generalizadamente a produção 
e a produtividade. na visão de schumpeter o 
crescimento econômico ocorre por meio de ci-
clos que alternam períodos de crescimento com 
períodos de crise, marcados por incertezas, difi-
culdades, recuos e sobretudo por mudanças.5 
numa sugestiva metáfora, schumpeter dizia que 
o desenvolvimento econômico não se assemelha 
ao crescimento orgânico e gradual de uma árvo-
re, isto é, como um pequeno arbusto que vai, 
gradualmente, se tornando uma grande árvore 
sem que haja mudanças substantivas na sua estru-
tura e na sua composição. 
Em resumo, possivelmente uma das razões cen-
trais que explicam por que a as democracias es-
tão se dando melhor no mundo da globalização 
seja o fato de que os regimes abertos e democrá-
ticos tendem a ver as crises com naturalidade, 
como parte inerente à vida econômica. seja para 
o caso da economia global, seja para as econo-
mias tomadas individualmente, o processo de 
crescimento é feito de tensões e de mudanças. 
Quando as tensões aumentam e os padrões vi-
gentes se revelam inadequados para acomodar 
essas tensões, diz-se que a economia passa por 
uma crise. Os governos abertos e democráticos 
entendem essas circunstâncias como naturais, 
apesar de considerá-las indesejáveis. para os go-
vernos não democráticos, no entanto, as crises 
não devem ser encaradas com naturalidade, mas 
como anomalias a ser corrigidas, inclusive por-
que ameaçam a estabilidade e a continuidade 
daqueles que estão no poder. Em resumo, as 
mudanças fazem parte da natureza do mundo 
da economia e os governos democráticos, por 
serem mais flexíveis e mais afeitos à prática de 
ouvir a sociedade e de conviver com a mudança, 
têm se revelado bem mais adaptados às deman-
das trazidas pela globalização. por vezes, gover-
nantes de nações mais fechadas podem exibir 
como um troféu o fato de uma crise generalizada 
não estar atingindo suas economias, mas isso sig-
nifica também que não se beneficiaram do ciclo 
de crescimento que está se encerrando.
Em conclusão, a existência de instituições fortes 
típicas das democracias proporciona maior esta-
bilidade ao estabelecerem limites e condições 
para o exercício da autoridade e ao reduzirem 
substantivamente a possibilidade de que decisões 
sejam tomadas no calor de uma áspera discussão 

ou sob o efeito de um evento circunstancial e 
passageiro. O ser humano pode apresentar virtu-
des admiráveis, mas é também falível, inconstan-
te e pode ser movido por paixões, por medos e 
por emoções que podem cegá-lo momentanea-
mente. as democracias em suas formas clássicas 
são estáveis, entre outras razões, porque seus go-
vernantes têm seu poder limitado por leis e tam-
bém têm obrigações que devem cumprir sob 
pena de sanções morais e legais. as ditaduras, por 
sua vez, refletem um ambiente político de nações 
onde as instituições são fracas e, por essa razão, 
as virtudes (ou a falta delas) em seus governantes 
tornam-se os fatores determinantes da qualidade 
do governo e da capacidade de o Estado promo-
ver a ordem e a prosperidade de seu povo. nas 
democracias não consolidadas, os governantes 
têm uma importância que se sobrepõe às leis e às 
instituições e, por essa razão, são freqüentes as 
iniciativas de governantes no sentido de alterar 
a constituição nacional e outros dispositivos que 
regulam a ordem política, limitando a duração 
de seus mandatos ou o alcance de seus poderes. 
apesar de tudo, por melhores que sejam, os go-
vernantes passam. n

Notas

1 Bobbio identifica a tradição aristotélica como a principal raiz 
desse entendimento, diferenciando a democracia clássica da 
tradição medieval herdada de Roma e da concepção moderna 
proposta inicialmente por Maquiavel, na qual democracia seria 
uma forma de república (BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUI-
NO, G. — Dicionário de Política. 2.ª edição. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1986. 319 p.).

2 BURCKHARDT, J. — A Cultura da Renascença na Itália. Bra-
sília: Editora Universidade de Brasília, 1991. A primeira edição 
da obra, feita em língua alemã, data de 1860. É considerada a 
obra que trouxe o termo Renascença para o vocabulário da arte 
e da cultura.  

3 Arnold Gehlen (1904-1976) trabalhou principalmente em Viena 
e Aachen sobre temas relacionados à cultura, à psicosociologia 
e à modernidade. Dahrendorf se baseia na obra “Das Bild des 
Menchen im Lichte der modernen Anthropologie”.

4 DAHRENDORF, R. — Lei e Ordem. Instituto Tancredo Neves, 
Brasília, 1987. 66 p.

5 SCHUMPETER, J. A. — Teoria do Desenvolvimento Econômico. 
1911.
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Os cOnceitOs nãO existem em abstratO. 
são historicamente definidos, no tempo e no es-
paço. são produtos da História, são frutos de 
condições concretas, são resultados de proces-
sos. assim, o conceito de estado, em África, tem 
um caráter histórico. ele é bem delimitado, em 
cada momento, no tempo e no espaço.
como processo, o estado “forma-se”, numa con-
tinuidade histórica nunca interrompida. O esta-
do não se “constrói”; a sua formação constitui 
“um processo histórico conflitual, involuntário e 
amplamente inconsciente, conduzido na desor-
dem de afrontamentos e de compromissos pela 
massa de anónimos”(bayart, J.-F., 1996, em cita-
ção de berman & Lonsdale, Unhappy Valley). O 
estado não existe fora da sociedade; é uma ema-
nação da sociedade, assim como o próprio pro-
cesso de formação das elites e, na generalidade, 
os processos políticos são produtos históricos, 
evolutivos, das sociedades.

As sociedades onde foi enxertado
o Estado pós-colonial

O estado pós-colonial em África1 faz a sua apari-
ção no contexto da “importação” (badie, b., 
1992) ou do “enxerto” (bayart, J.-F., 1996) de um 
estado ideal de cariz weberiano, em sociedades 
com relações de produção predominantemente 
pré-capitalistas, tributárias, essencialmente cam-
ponesas e com lógica própria do campesinato, 
embora não feudais (com exceção da etiópia). 
encontravam-se então numa fase de acentuada 
centralização política e com uma forma de inser-
ção no sistema económico mundial determinada 
por uma “utilidade sistémica” (carneiro, e., 
2012) correspondente a uma concreta divisão in-
ternacional do trabalho. tal forma de inserção na 
economia mundial vem-se mantendo, na essên-
cia, desde o chamado “pacto colonial”.
O processo de centralização política nestas socie-
dades pré-coloniais teve lugar no contexto da 
afirmação de uma classe-estado de “funcioná-
rios”2 e de militares, que exercem um poder polí-
tico crescentemente centralizado, em aguda fase 
de acumulação do excedente. O aproveitamento 
das posições de comando político dessa classe-
estado em tal processo gerou então uma não dis-
tinção entre a acumulação da sociedade e a da 
classe-estado, a qual se assumiu como sua repre-
sentante natural e com a qual se confunde. É ine-
rente a essas formações sociais uma lógica patri-
monialista em que o poder de redistribuir os 
bens da sociedade e o excedente é atribuído a 
uma cadeia piramidal de chefes liderados por um 
chefe que, mais do que um mero representante 
da sociedade, encarna patrimonialmente esta, 
num processo legitimado pelo sistema coletivo 
de valores da sociedade. a própria legitimidade 

política do chefe assenta, no essencial, na sua 
capacidade de redistribuição de um excedente 
económico não criado, entretanto, através da 
apropriação de mais-valias resultante do trabalho 
dos seus súbditos. ele gera-se, fundamentalmen-
te, através da interposição em circuitos comer-
ciais de média ou longa distância, bem como do 
desencadeamento de guerras de razzia e saque, 
nomeadamente de escravos, num sistema com 
justeza classificado como “modo de produção 
africano” (coquery- Vidrovitch, c., 1969 e carnei-
ro, e., 2012).
O interlúdio colonial não alterou, entretanto, a 
lógica profunda destas sociedades, dado o seu 
caráter predatório pouco compatível com a im-
plantação, nas colónias, de relações de produção 
capitalistas (coquery-Vidrovitch, c., 1992).

a “economia de afeição” (Hyden, G., 2006) consti-
tui, finalmente, o ponto de partida, a forma de orga-
nização interna onde se vai inserir o estado pós-co-
lonial determinando, em larga medida, a natureza 
deste. nesta forma de organização, económica e 
não só, predominam as relações pessoais diretas 
e informais, não institucionais formais. a socieda-
de é basicamente um somatório de “redes de afei-
ção”, com uma lógica redistributiva incompatível 
com um mercado impessoal e competitivo, cria-
dor de desenvolvimento. as relações predomi-
nantes são de troca direta, de reciprocidade, de 
redistribuição. a ordem institucional “importada” 
ou “enxertada”, incluindo obviamente o estado 
se concebido numa perspetiva weberiana, consti-
tui um alien na sociedade, porque contraposta 
ao sistema de valores historicamente formado e 
cristalizado no “modo de produção africano”, 
prolongado por um tipo de especialização econó-
mica que o interlúdio colonial viabilizou e impôs.

A lógica interna do típico Estado
africano pós-colonial

O “enxerto” do estado em sociedades tributárias, 
de “desenvolvimento burocrático”, em sistema 
de “economia de afeição”, conduziu à caracterís-
tica fundamental do típico estado africano pós-
colonial: fundamentalmente um aparelho de 

exercício do poder e de manutenção da ordem 
(clapham, c., 1998). Decorrendo desta caracte-
rística fundamental, a redistribuição do rendi-
mento e da riqueza, dirigida pelo estado como 
aparelho perceptor e centralizador de rendas no 
contexto da especialização económica estabeleci-
da, constitui um magno instrumento de manu-
tenção do poder e, consequentemente, de pre-
servação da ordem. assim, o asseguramento da 
governabilidade, de exercício do poder no qua-
dro de uma predominante economia rendeira de 
afeição, não poderia deixar de ter, como ponto 
essencial de referência numa sociedade fragmen-
tada, um equilíbrio de comunidades e fações, em 
detrimento de um desígnio global, de uma pre-
servação do “bem comum”. esta circunstância 
constitui a razão de ser fundamental do aparelho 
clientelista de manutenção do poder. 
a herança de uma tradição, de um sistema patri-
monialista decorrente do complexo de valores da 
sociedade, sublinhe-se, teve um efeito determi-
nante na criação de uma ordem neopatrimonia-
lista, na fase pós-colonial. a velha ordem patrimo-
nialista traveste-se agora num tipo de estado em 
que coexistem os valores do passado, que perdu-
ra, inseridos numa ordem formal de ideal webe-
riano, estranha à sociedade, dando origem ao 
que se convencionou denominar de estado neo-
patrimonialista. consequentemente não pode ter 
aqui lugar, de facto, a implantação de uma buro-
cracia competente imune às redes redistributivas 
que formam o estado-rizoma (bayart, J.-F.,1989). 
O estado tem assim uma diminuta possibilidade 
de definir objetivos e políticas atinentes a um 
bem comum, público, exterior e independente 
das redes de afeição. tem um défice de autono-
mia. De igual modo, sob a aparência de uma mus-
culada capacidade de exercício do poder e de 
manutenção da ordem, é real e gravemente dimi-
nuta a sua capacidade de intervenção na socieda-
de, reduzindo-a a uma ação formalmente procla-
mada e dificilmente levada à prática de 
consecução de um bem comum. assim, para além 
do défice de autonomia, o estado pós-colonial 
tem uma grave incapacidade de intervenção na 
sociedade na prática de ações que se contrapo-
nham às lógicas prestabelecidas que o captura-
ram. estas duas características induzem uma gra-
ve incapacidade de condução de processos de 
transformação económica integradores de desen-
volvimento.
De igual modo, a especialização económica im-
plantada, aliada à lógica de funcionamento das 
redes de afeição de cariz tributário e clientelista 
no seio da sociedade, tornam inelutável que a 
redistribuição da riqueza e do rendimento se pro-
cesse através de instrumentos extraeconómicos 
que capturam o estado pós-colonial. a redistri-
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A natureza e vocação do atual Estado em África:
uma breve reflexão Emmanuel Carneiro

Nesta forma de organização 
[Estado pós-colonial], 
económica e não só, 
predominam as relações 
pessoais diretas e informais, 
não institucionais formais.
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buição assume então a função de cimento da go-
vernabilidade, viabilizando-a. a legitimidade do 
estado assenta na sua capacidade de redistri-
buir; a administração desvia-se do modelo ide-
al weberiano e transforma-se num dos instru-
mentos de mera redistribuição social, 
omnipresente na sociedade. a administração é 
capturada pelo sistema tributário clientelista, 
transformando os cargos públicos em merca-
doria. O estado pós-colonial é perpassado 
pelo “prebendarismo”, que se torna omnipre-
sente numa administração insuscetível de de-
fesa de um bem comum. a distinção entre pú-
blico e privado é estranha à sociedade. Pela sua 
incapacidade de condução dos processos de 
transformação económica, o estado pós-colo-
nial assume a natureza de estado predador.    

O Estado Africano e a problemática
do desenvolvimento

Das características apontadas para o típico estado 
africano resuma-se o seu défice de autonomia, a 
sua deficiente capacidade de intervenção na so-
ciedade, a sua fragilidade. Daí resulta uma ine-
rente incapacidade de condução de processos de 
transformação económica em relação aos quais o 
estado se tornaria um elemento indispensável.  
a sua função nuclear de extração de excedente 
da sociedade não é reciprocamente contraba-
lançada pela promoção do desenvolvimento 
económico, pela transformação económica do-
méstica. note-se que a própria noção de bem 
comum é estranha ao conjunto de valores da 
sociedade, é um desiderato que não transcen-
de, quando muito, a comunidade.3 no contex-
to da especialização económica estabelecida, o 
estado constitui-se num mero aparelho extra-
tor de excedente gerado pela exportação de 
recursos naturais. a capacidade extrativa passa 
a ser um instrumento para aplicação clientelis-
ta, no imaginário coletivo “compensado” pela 
promoção de obras de fachada. exemplos dis-
so são os atuais projetos imobiliários faraóni-
cos na região de Lagos ou, anteriormente, a 
réplica da basílica de s. Pedro implantada em 
Yamoussoukro. enfim, a extração de excedente 
sem retorno à sociedade através do “desenvol-
vimento” confere ao estado a qualidade de pre-
dador (contraposta à de desenvolvimentista), 
cujo arquétipo foi encontrado no estado zairense 
(evans, P., 1995).
note-se que a longa tradição de extroversão das 
sociedades africanas (cf. bayart, J.-F., 1999), alia-
da à especialização económica dominante de 
mera produção/exportação de recursos naturais 
propiciadora da perceção de rendas (vide carnei-
ro, e., 2012), perenizam os fatores objetivos e 
subjetivos conducentes a um estado predador 
porque consistentes, quer com o ethos das socieda-
des africanas, quer com a sua “utilidade sistémica”. 
aqui residirá a razão profunda da resiliência do esta-
do africano e não tanto a influência doméstica das 
“rendas da soberania” (englebert, P., 2009).
Por outro lado, o tipo de especialização económi-
ca prevalecente constituirá a base material de 
sustentação, através da viabilização da chamada 

economia paralela, da capacidade de autoexclu-
são do universo formal de uma parte substancial 
da população rural migrada para os centros urba-
nos, por si tomados silenciosamente de assalto 
na busca de uma fracção da renda gerada e aí 
concentrada. esta população, pelo seu modo de 
vida e pela sua independência em relação ao esta-
do, através da exit option da economia paralela, 
permanecerá “incapturável” e perenizará um ethos 
próprio do campesinato, reproduzirá o seu modo 
de vida, reforçará as condições de permanência 
da economia de afeição.
Finalmente, face à contínua perda de legitimida-
de por não consecução do objetivo do desenvol-
vimento, o estado predador intentará na “retradi-
cionalização” uma fonte privilegiada de 
relegitimação, a qual reforçará não só as condi-
ções de não desenvolvimento de uma sociedade 
civil (chabal, P., & Daloz, J. P., 1999), como se 
constituirá em mais um factor de aprofundamen-
to da economia de afeição.
Ficam assim criadas as atuais condições do-
mésticas e globais de reprodução do estado 
predador.■n

Notas

1 Referimo-nos aqui à África Subsariana, com exceção da África 
do Sul e países da zona do rand, cuja lógica de funcionamento, 
adveniente da predominância de um outro tipo de relações de 
produção, é obviamente distinta. 

2 Começa a ganhar corpo uma “burocracia” não no sentido webe-
riano como um conjunto de servidores competentes e neutros, 
mas como um conjunto de “funcionários” que assume as rédeas 
do poder de Estado e do processo de acumulação do excedente 
económico. São as chamadas “sociedades de desenvolvimento 
burocrático” (Elsenhans, H., 1991).

3 “Personal ties are the only source of cohesion, and individual 
maximization takes precedence over pursuit of collective goals” 
(Evans, P., 1995:12).
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Uma evolUção em sUspenso?

o Estado herdado da fase colonial, tal como o 
mercado, constituem seres estranhos às socieda-
des da África Subsariana. uma “conspiração” da 
História terá ocasionado uma frenagem em di-
reção a uma indispensável modernidade de que 
o Estado moderno teria sido um dos elementos 
essenciais. Pelo contrário, a sua captura pelas ló-
gicas internas das sociedades, aliada ao tipo de 
especialização económica prevalecente, priva-as 
deste instrumento indispensável à geração do 
desenvolvimento.
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A pArtir dA décAdA de 90 do século passado, 
proliferaram os contextos caracterizados como 
eFFc, ou seja, o acrónimo para estados Frágeis, 
Falhados e em colapso, revelando as ambiguida-
des e debilidades da universalização do estado 
moderno e de uma construção estrutural, por 
vezes mais exógena que endógena. Os conflitos 
ultrapassaram as divergências interestaduais e 
caracterizam-se, sobretudo, por serem contendas 
baseadas em redes transfronteiriças que podem 
ter características étnicas, religiosas, económicas 
ou outras de carácter ilegal. Os conflitos e a pró-
pria guerra são agora privatizados, surgindo para-
lelamente aos estados e potenciando o desenvol-

vimento de economias de guerra, assentes na 
depredação de recursos naturais, no desenvolvi-
mento de actividades criminosas (como o tráfico 
de narcóticos, de pessoas e armas), fazendo sur-
gir não só uma economia paralela como estrutu-
ras que regulam o que é o papel institucional do 
estado. A globalização acelerada e o facto de de-
terminados países não conseguirem acompanhar 
as expectativas que a comunidade internacional 
tem do seu desempenho, nem satisfazer as neces-
sidades ao nível interno, muitas vezes fruto de 
elites que optaram pela construção de sistemas 
de governação patrimoniais, lançou estes países 
em ciclos de instabilidade dos quais tem sido difí-
cil sair. em inúmeros casos, o desmantelamento 
do estado tem sido tão evidente que a interven-
ção internacional directa foi a solução encontra-
da, apesar de não assegurar a reversão de muitos 
dos fenómenos ali verificados.

Sintomas do desgaste do Estado

Muitas situações podem testemunhar que as es-
truturas associadas ao estado moderno estão a 
deixar de funcionar ou, pelo menos, a abrir espa-
ços de intervenção de grupos não reconhecidos 
como detentores de qualquer autoridade políti-
ca. Assim, os sintomas mais comuns são: perda de 
controlo territorial, incapacidade de fiscalização 
não só de espaços como de transacções, desco-
nhecimento sobre os movimentos populacionais, 
incapacidade administrativa para chegar a todo o 
território, afrouxamento dos serviços públicos, 
conflitos comunitários, políticas repressivas, bai-
xa independência dos poderes públicos entre si 
ou face ao poder militar e administração neo-pa-
trimonial do estado. Na verdade, nem todos os 
sintomas se manifestam em simultâneo ou no 
mesmo grau, daí que se tenham estabelecido pa-
tamares diferentes quando se traça o diagnóstico 
do problema, pois um estado frágil ou em pro-
cesso de erosão não é o mesmo que um estado 
em colapso, em que a guerra já se generalizou. 
em comum, existe uma gradação das insuficiên-
cias do estado relativamente àquilo que consti-
tuem as suas funções. 
Às causas intrínsecas, que se ligam a estruturas 
frágeis internas, aliam-se questões extrínsecas 
que têm a ver com o contexto internacional. con-
tudo, a comunidade internacional ainda respon-
de deficitariamente a estas problemáticas, sobre-
tudo quando o enquadramento da situação ainda 
é de risco. Foi após a demonstrada incapacidade 
dos estados de corresponder à crescente comple-
xidade, com ameaças que surgem dos mais diver-
sos campos (das crises ecológicas e económicas 
às crises políticas e sociais, em que todas se inter-
ligam de alguma forma), em que o desgaste dos 
estados era evidente, que houve uma tentativa de 

perceber quais os sintomas que levavam ao des-
mantelamento estatal. Mesmo assim, esta respos-
ta caracterizou-se por ser universal, não conside-
rando, amiúde, as especificidades locais. As 
receitas aplicadas têm sido por isso insuficientes 
para credibilizar a acção internacional, por um 
lado, e para reverter aquilo que tem sido a cons-
tância em alguns países, a de estados que vão fa-
lhando, por outro lado.

Instabilidade e desmantelamento
do Estado

Os constantes conflitos que têm assolado a região 
da África Ocidental fazem desta zona das mais 
instáveis do mundo, somando-se os golpes de 
estado, dez desde 2000 (Mauritânia: dois golpes 
e duas tentativas; Gâmbia, costa do Marfim: dois 
golpes de estado, Guiné-Bissau e Níger: um gol-
pe de estado) a três guerras civis (Libéria, Serra 
Leoa e costa do Marfim) e um assassinato políti-
co (Nino Vieira, na Guiné-Bissau). dos dezasseis 
estados geralmente considerados como fazendo 
parte da região da África Ocidental (Benim, 
Burkina Faso, cabo Verde, costa do Marfim, 
Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mau-
ritânia, Níger, Nigéria, república da Guiné, Sene-
gal, Serra Leoa, togo), apenas quatro não apre-
sentam um baixo índice de desenvolvimento 
humano, tal como este é considerado pelo pro-
grama de desenvolvimento das Nações Unidas. 
As excepções são cabo Verde, Gana, Nigéria e 
Mauritânia. 
A toda esta desestabilização não foi alheio o sur-
gimento de novas ameaças ao estado que se so-
mam às questões endógenas da governabilidade 
(as tensões entre as estruturas de governação 
modernas e a organização social tradicional, a 
convivência interétnica por vezes forçada, o uso 
dos recursos naturais em proveito próprio). des-
te modo, o tráfico de mercadorias ilegais, em que 
se destacam os estupefacientes, veio a traduzir-se 
em fluxos financeiros completamente fora do 
controlo do estado, a que se juntaram a instabili-

2.5 • O estado do Estado

A erosão do Estado na África Ocidental Cátia Miriam Costa

1 Ver: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-
africa-ocidental.pdf
2 Ver: http://ffp.statesindex.org/indicators/ e http://ffp.statesindex.org/
indicators/
3 Ver: https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//FINAL_
RP_PT_complete_15032011.pdf

Diagnósticos e ProPostas

O Grupo de Acção Financeira (GAFI) e o Grupo 
Intergovernamental de Acção contra o Branquea-
mento de Capitais na África Ocidental (GIABA) 
lançaram um relatório sobre o financiamento do 
terrorismo na África Ocidental. Apontam vários 
factores que contribuem para a erosão do Estado 
nesta região e que contribuem para uma difícil 
resposta oficial às actividades paralelas ao Estado. 
São referidos a informalidade das actividades eco-
nómicas, a preferência pelo uso de numerário 
para as transacções, a instabilidade política, a vio-
lência étnica e comunitária, a corrupção elevada, 
a pobreza generalizada, o desemprego e o su-
bemprego1. São, ainda, propostas vinte medidas 
para controlo do terrorismo e da ameaça geral 
à integridade do Estado, em que apenas duas 
envolvem explicitamente a colaboração entre 
as autoridades e a sociedade civil. 
O Fund for Peace constrói um índex para os Es-
tados falhados com base nos indicadores sociais, 
económicos, políticos e militares. Para o ano de 
2013, os países da África Ocidental apresentam 
um desempenho entre a erosão e a possível de-
sagregação do Estado2. 
O United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODOC), no Programa Regional para a África: 
2010-2014, reporta-se à Declaração Política da 
Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO), sobre o Tráfico ilícito na 
África Ocidental, avaliando o valor da corrupção 
e do comportamento criminoso em cerca de 
1.000 milhões de USD (valor superior ao PIB de 
alguns países da região). Entre outras actividades 
ilícitas, foram detectados os tráficos de drogas, 
pessoas, armas, minerais, petróleo e a contrafac-
ção e tráfico de medicamentos. Foram criados 
quatro subprogramas dirigidos a dezasseis Esta-
dos da África Ocidental.3 Tendência do Mali. O país que mais piorou no ano 

de 2013 foi o Mali, passando da 79.ª (em 2012) posição 
paraa 38.ª posição. O primeiro lugar é ocupado pelo Estado
considerado como apresentando o maior índice de falha 
nos indicadores. Em 2013 este lugar foi ocupado 
pela Somália.Fonte: Fund for Peace, http://library.
fundforpeace.org/fsi13-mali/ [22/02/2014].
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dade interna e regional com o tráfico de pessoas 
e armas, sem qualquer fiscalização nas zonas 
fronteiriças. esta situação levou a que privados, 
ocupados em actividades altamente danosas para 
o estado, tomassem conta de serviços que deve-
riam ser providenciados publicamente, como a 
segurança, e a criação de uma economia em que 
os contornos informais ganham protagonismo. 
O estado parece estar em permanente situação 
de guerra, com grupos que usam o monopólio da 
força sem qualquer autoridade política para fazê-
lo. esta situação levou a que a comunidade inter-
nacional ficasse alerta para o caso da África Oci-
dental e tentasse determinar quais as condições 
que estavam a impulsionar a generalização desta 
situação. 
Foram elaborados relatórios por organizações 
internacionais, parte do sistema das Nações Uni-
das, como o United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNOdc), e por organizações de vocação 
regional como o Grupo de Acção Financeira 
(GAFi) ou o Grupo intergovernamental de Acção 
contra o Branqueamento de capitais na África 
Ocidental (GiAFA), parte do sistema da comuni-
dade económica dos estados da África Ocidental 
(cedeAO), que diagnosticam as causas e possí-
veis saídas para a crise. em comum, o acento tó-
nico colocado nas actividades criminosas com 
largo retorno financeiro que servem inclusiva-
mente para o financiamento de organizações 
com propósitos terroristas. A um problema políti-
co e militar (com as intervenções armadas dos 
movimentos terroristas) associa-se uma impor-
tante questão económica. todos estes factores 
ganham proporções incontroláveis num contexto 
de mau funcionamento permanente do estado, 
em que as elites políticas estão muito ligadas a 
sistemas patrimoniais de governação. Mas, por-
que apresenta a África Ocidental uma aptidão 
para este tipo de situação?

Especificidade da África Ocidental

A posição geográfica desta região é a meio cami-
nho da europa e da América Latina, com acessibi-
lidade por mar, terra e ar, o que, associado a fron-
teiras débeis, permite a existência de inúmeras 
oportunidades para o transporte de produtos ile-
gais. Alicerçados em economias fragilizadas e pro-
blemas sociais graves, os protagonistas destas 
transacções ilegais encontram campo fértil para 
o tipo de actividade que pretendem desenvolver. 
Foram apuradas tendências gerais para a região 
que espelham a facilidade de recurso a activida-
des fora de qualquer controlo oficial. O aumento 
do financiamento do terrorismo e de actos terro-
ristas, as ligações entre grupos terroristas emer-
gentes com diferentes origens e orientações, o 
uso de meios legítimos e ilegítimos para a anga-
riação de fundos para o desenvolvimento de con-
flitos, a migração incontrolada de pessoas, aliam-se 
às vulnerabilidades que estes estados apresentam, 
referidas anteriormente. 
contudo, não apenas os tráficos são ameaçadores 
da segurança dos estados e populações; também 
as actividades produtivas ligadas à contrafacção 
e elaboração de drogas demonstram que houve 

nos últimos anos uma tendência para passar do 
transporte para a criação de algumas bases fixas 
para assegurar a continuidade da actividade. A falta 
de vigilância das autoridades sobre as transacções 
económicas e a incapacidade de controlo sobre 
todo o território dos países torna-os ainda mais 
atractivos do que outros. igualmente, foi verificado 
um incremento da pirataria, o que vem a acentuar 
a insegurança que se estende de terra para mar. 

estados frágeis estão muito mais sujeitos a movi-
mentos transnacionais de pessoas e mercadorias, 
bem como à criação de bases terroristas ou actu-
ação destes grupos. O facto de estes movimentos, 
à margem da lei e do estado, terem a capacidade 
de controlar não só as administrações locais, 
como alguns elementos dos governos centrais, 
garante-lhes impunidade e, também, a necessária 
mobilidade. Na verdade, estes estados não cor-
responderam às expectativas internas dos seus 
próprios povos, que esperavam atingir um grau 
de liberdade e desenvolvimento que os afastasse 
do quadro colonial que viveram, nem às expecta-
tivas da comunidade internacional, que acreditou 
que estes estados teriam comportamentos simila-
res aos estados de outras latitudes e longitudes 
que já tinham uma longa história de criação de 
uma administração moderna, burocratizada, as-
sente na separação dos poderes. Frente aos desa-
fios internos e externos, estes estados foram inca-
pazes de acompanhar as exigências a que estavam 
sujeitos e dificilmente conseguiram gerir os ne-
cessários equilíbrios entre a captação e gestão do 
poder e as comunidades circundantes.
embora a comunidade internacional esteja ciente 
das problemáticas envolvidas no caso de ameaças 
transnacionais e, em muitos casos, globalizadas, 

continua a responder a estados com um grau de 
debilidade tão expressivo com o mesmo tipo de 
soluções em diferentes partes do mundo. Mesmo 
no caso da África Ocidental, em que um dos gru-
pos de trabalho adquire carácter regional, a ver-
dade é que as recomendações são muito idênti-
cas às que podemos observar relativamente a 
países que têm aparelhos de estado consolidados 
e capacidade de vigilância face à ameaça, sobretu-
do no que respeita à ameaça terrorista e ao bran-
queamento de capitais. Apesar disso o UNOdc 
traçou um programa de intervenção exclusivo 
para a África Ocidental, em que pretendia agir 
sobre quatro áreas e em que se denota preocupa-
ção de se adaptar às circunstâncias locais. para 
além da acção sobre o crime organizado, tráfico 
ilícito de drogas e terrorismo, tentou acompa-
nhar esta linha de acção com outras três vocacio-
nadas para o funcionamento do estado ( justiça 
e integridade), para a sensibilização da sociedade 
civil (prevenção da toxicodependência e saúde) 
e para o desenvolvimento de estudos e de moni-
torização. 
Até ao momento, porque o programa foi dese-
nhado para o quadriénio de 2010-2014, não 
existem resultados finais. Mas o relatório do 
UNOdOc, de Fevereiro de 2013, intitulado 
“Transnational organized crime in West Africa: 
A threat assessment”, reafirma a necessidade de 
controlar os fluxos de contrabando de modo a 
combater a ilegalidade e a conseguir alguma es-
tabilidade nestes países. Aconselha, ainda, a que 
cada fluxo tenha uma resposta adequada, dadas 
as tipologias das mercadorias, da procura e da 
oferta e da eventual colaboração das popula-
ções com este tipo de actividade. Não é de des-
curar, igualmente, a possibilidade da transição 
da actividade comercial para a produtiva relati-
vamente a mercadorias ilegais. Ao factor geográ-
fico, os países da África Ocidental reúnem ou-
tras condições atractivas para o desenvolvimento 
de actividades ilícitas, como visto anteriormen-
te, o que nos leva a crer que apenas uma acção 
concertada sobre as condicionantes internas e 
as circunstâncias externas poderá fazer sair es-
tes estados do ciclo de falhanço em que se vul-
nerabilizaram ainda mais com a transnacionali-
zação das ameaças.■n

[...] a comunidade internacional 
[...] continua a responder a 
Estados com um grau de 
debilidade tão expressivo, com 
o mesmo tipo de soluções [...]

Índice dos Estados falhados: tendências para 5 anos – 2008-2013, Fundo para a Paz.
A cor verde escura representa os Estados que melhoraram significativamente, o amarelo, e vermelho, os que mais pioraram.
A azul aparecem os Estados que não tiveram qualquer alteração no último ano.
Fonte: States index, em: http://ffp.statesindex.org/fsi-trends-2013 [18/02/2014].
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Com a integração da ÁfriCa do Sul na Co-
munidade de desenvolvimento da África austral 
(SadC), na década de 90, houve a expectativa de 
que, com o seu poderio económico e tecnológico, 
esse país afirmaria positivamente a sua liderança 
política na região. esta expectativa foi de certa 
forma correspondida pelos avanços registados 
durante a década de 90 e a década a seguir, como 
podemos verificar, por exemplo, na posição forte 
e concertada da África do Sul nas crises do lesotho 
em 1994 e sobretudo em 1998; no contributo activo 
da África do Sul no desenho da nova Parceria para 
o desenvolvimento da África (nePad); e na sua 
participação em fóruns económicos internacio-
nais, nos quais mostra interesse em ser a voz do 
continente, a partir de uma diplomacia dialogante 
com os seus vizinhos da África austral.
no entanto, a dificuldade da África do Sul em 
traduzir o seu poderio económico em liderança 
política na região persiste, apesar da sua posição 
estratégica no debate político-económico interna-
cional norte-Sul e Sul-Sul. Com efeito, a relação 
da África do Sul com os países da região pode ser 
caracterizada por uma liderança tímida e desajei-
tada, à procura do seu caminho, considerando 
as possibilidades de hegemonia e os condiciona-
mentos de interdependência assimétrica. esta difi-
culdade de liderança política regional da África do 
Sul não é nova e resulta, de certa maneira, de um 
passado de difícil relacionamento com os seus 
vizinhos, com consequências evidentes na con-
cepção dos mecanismos de cooperação regional.
assim, o presente artigo explora o histórico da 
arquitectura dos instrumentos institucionais de 
cooperação política e económica na África aus-
tral, através do estudo de duas perspectivas: a 
Conferência de Coordenação para o desenvolvi-
mento da África austral (SadCC) e a Constelação 
dos estados da África austral (ConSaS). a esco-
lha da SadCC justifica-se primeiro pelo facto de 

ser uma instituição passível de abordagem dia-
crónica, através da sua evolução dos estados da 
linha da frente (elf) à sua transformação em 
SadC; em segundo lugar, por permitir uma aná-
lise sincrónica, comparando-a com a proposta 
sul-africana do mesmo período, a ConSaS.

A política e a economia
na cooperação regional

a cooperação regional entre os estados resulta 
muitas vezes da articulação de incentivos econó-
micos e políticos. a relação entre a política e a 
economia foi algumas vezes caracterizada pelo 
divórcio promovido por um ambiente internacio-
nal de insegurança (Spero, 1989). no entanto, 
hoje é comummente aceite que a política e a eco-
nomia estão interligadas, e mesmo a busca de 
segurança tem implicações tanto políticas como 
económicas.

enquanto o liberalismo e o marxismo sugerem 
que a política depende da economia, o mercanti-
lismo (baseado no realismo) olha para a econo-
mia como determinada pela política. Se para 
mastanduno (1998), a estrutura do sistema inter-
nacional determina a combinação da economia e 
da segurança, gilpin (2000: 175, tradução nossa) 

entende a relação entre a política e a economia 
no sentido de reciprocidade; ou seja, o “exercício 
do poder (….) é uma determinante principal da 
natureza de um sistema económico. Por outro 
lado, o processo económico em si tende a redis-
tribuir poder e riqueza”. a mesma abordagem é 
tomada por Cohen (2008) quando afirma a rela-
ção de complementaridade entre o estado e o 
mercado. 
no que concerne a África austral, os estudos so-
bre o período de emergência da SadCC, na déca-
da de 80, centraram-se primeiramente na teoria 
da dependência, tendo depois evoluído para um 
entendimento mais complexo. neste sentido, 
Shaw (1977) propõe uma descrição da região 
com três padrões de relacionamento: interde-
pendência militar, dependência económica e in-
dependência política. na mesma esteira, Bush e 
Kibble (1985) recorreram à teoria do sub-impe-
rialismo para explicar as relações entre os esta-
dos na região. Por sua vez, thompson (1986) 
entende que, embora a economia seja um aspecto 
importante de poder, o estado é o lugar no qual 
o poder e a riqueza são legalizados e legitimados. 
Para libby (1987), as análises da economia política 
da África austral, baseadas no funcionalismo e na 
dependência, são limitadas, sobrestimando a hege-
monia da África do Sul e subestimando a complexi-
dade da influência mútua entre a economia re-
gional e as políticas domésticas.

Entre a hegemonia e a interdependência

a hegemonia económica da África do Sul está his-
tórica e conceitualmente ligada à interdependên-
cia regional. Com efeito, se os estados da região 
estão relativamente dependentes da África do Sul 
em consideração da sua localização estratégica, 
da sua rede de transportes e do seu peso financei-
ro e industrial, a África do Sul também dependia, 
e ainda conta com o mercado e a força de traba-

2.6 • O estado do Estado

Os limites da hegemonia e da interdependência
na África Austral José Abel Moma

[...] num processo de integração 
como o da África Austral, 
marcado por uma experiência 
política passada de cooperação 
e conflito, os incentivos 
económicos não são suficientes 
para se conseguir a adesão 
colectiva.

Taxa de Crescimento anual do PIB nos períodos de 1995 – 2003 e 2003 – 2010 (em %). Fonte: ReSAKSS, baseado nos dados do Banco Mundial 2012.
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lho dos seus vizinhos. esta situação já tinha sido 
classificada por grundy (1982), na esteira de Keo-
hane e nye, como interdependência assimétrica. 
assim, no seu relacionamento com os vizinhos, 
a África do Sul adoptou nas décadas de 70 e 80 uma 
abordagem intervencionista através da qual o es-
tado promove e abre caminhos para a expansão da 
economia (green e thompson, 1988: 340).
Contudo, apesar de ter o maior nível de desen-
volvimento económico na região, as autoridades 
sul-africanas não foram capazes de traduzir essa 
vantagem económica numa alavancagem política 
no processo de cooperação regional. neste con-
texto, a África do Sul teve de recorrer a uma estra-
tégia mal-sucedida de política regional caracteri-
zada pela ameaça militar e económica. foi sob 
essas circunstâncias de hegemonia limitada que 
a África do Sul propôs a constituição da ConSaS 
e outros países da África austral criaram a SadCC.
Com a dificuldade de traduzir a sua superiorida-
de económica em liderança política, a abordagem 
da África do Sul para uma cooperação regional 
focou-se em incentivos económicos, baseando-se 
numa perspectiva funcionalista (green e thomp-
son, 1988). assim, o plano ConSaS, apresentado 
por Peter Botha em 1979, buscava políticas econó-
micas partilhadas de coordenação nas questões 
de segurança e a aquiescência da liderança sul-afri-
cana, o que melhoraria a sua legitimidade política 
internacional.
tendo recusado a ConSaS, os outros estados da 
região criaram a SadCC que, sendo o produto da 
consciência da necessidade de diminuição da sua 
dependência em relação à economia sul-africana, 
resultou da experiência política de gestão de 
ameaças e de solidariedade entre os países da 
África austral nos elf. Com efeito, a luta colectiva 
para a libertação permitiu aos outros estados da 
África austral reforçar a sua relação para além dos 
objectivos políticos de libertação. assim, o nível 
de cooperação política levou à proposta da 
SadCC como uma instituição na qual a coopera-
ção política reforçava a definição de objectivos de 
cooperação económica num formato de parceria, 
consultação e busca de consenso, mais do que de 
hegemonia ou hierarquia (Cardoso, 1991).

Reflexos no actual posicionamento
da África do Sul

Houve progressos da SadCC em abordar de for-
ma integradora os incentivos económicos e polí-
ticos para cooperação regional. um dos elemen-
tos deste progresso foi a transformação da 
SadCC em SadC, em 1992, após uma década de 
cooperação político-económica, o que significou 
também a consolidação da percepção deste me-
canismo como meio eficaz de coordenação, coo-
peração e integração no sentido do desenvolvi-
mento e segurança dos estados membros.
o insucesso da ConSaS manifestou uma profun-
da limitação da África do Sul nas suas políticas 
regionais. o seu desenvolvimento militar e eco-
nómico não recebeu a adesão dos países vizi-
nhos. no entanto, com o colapso do apartheid, a 
África do Sul foi acolhida na SadC, o que consti-
tuiu um marco importante para o país e para a 

organização. Com efeito, a SadC ganhou o país 
economicamente mais desenvolvido na região. 
no entanto, “o ‘gigantismo’ [sul-africano] por si 
só [não deixou de ser] causa de preocupação 
para os países vizinhos, [e] complica a coopera-
ção regional e a integração” (Brauer, 1999: 77).
apesar dos avanços na afirmação da liderança po-
lítica da África do Sul na região, a tradução do 
poderio económico em liderança política na re-
gião ainda é débil. Como avançado por lee 
(2006), em relação às negociações comerciais in-
ternacionais, a diplomacia sul-africana tem sido 
de certa forma promíscua. ou seja, há uma certa 
ambiguidade da diplomacia sul-africana em insti-
tuições como a omC, no que concerne a defesa 
dos interesses africanos. Para além disso, a parti-
cipação da África do Sul no g20 e no BriCa (gru-
po de países emergentes) nem sempre se mani-
festa numa articulação feliz entre a agenda de 
tom liberal de alguns desses fóruns e as necessi-
dades desenvolvimentistas e securitárias da re-
gião austral.
a nível da cooperação política, defesa e seguran-
ça, podemos recordar que a posição da África do 
Sul em relação ao conflito na república democrá-
tica do Congo não atraiu a adesão de alguns esta-
dos, particularmente de angola, Zimbabwe (de-
tentora em 1998 da presidência do Órgão de 
Cooperação Política, defesa e Segurança) e namí-
bia, que optaram por uma outra via. igualmente, 
a mediação sul-africana da crise zimbabweana 
apesar de satisfatória, choca com o peso histórico 
do presidente mugabe na região.
o papel da África do Sul na região continua em 
definição. o sucesso da integração regional de-
pende também da maneira como os outros esta-
dos percebem a visão que a África do Sul tem da 
região (mistry, 2000). a possibilidade de liderança 
é também prejudicada pelo pragmatismo sul-

africano ao empurrar uma agenda de tom liberal, 
que não é percebida da mesma forma por outros 
países. assim, o novo multilateralismo da África 
do Sul é tímido, desajeitado e às vezes deficiente 
(taylor & Williams, 2006). nesta situação de crise 
de afirmação, uma das melhores propostas de 
saída vem de Qobo (2006: 155-156, tradução 
nossa), observando que “um papel de primeiro 
entre iguais, por mais vazio que possa parecer, 
é, talvez, a melhor maneira de a África do Sul 
poder jogar na África austral.”
Contudo, as boas relações actuais entre as lide-
ranças sul-africana e angolana pode servir de 
catalisador e aliar a experiência política dos elf 
com a capacitação económica e tecnológica da 
África do Sul. numa perspectiva mais simbólica, 
o apoio quase consensual da SadC à candidatura 
do sul-africano dlamini Zuma para presidente da 
Comissão da união Áfricana pode servir de exem-
plo para uma melhor definição do lugar da África 
do Sul na região. no entanto, a liderança regional 
da África do Sul, tal como a de angola, continuará 
condicionada à capacidade de resposta aos pro-
blemas internos, que, no caso sul-africano, rela-
cionam-se com a gestão interna da liderança do 
partido no poder, a satisfação da classe operária 
(sobretudo do sector mineiro), a baixa da crimi-
nalidade, o controlo do ViH/Sida, etc. 
Podemos concluir que, num processo de integra-
ção como o da África austral, marcado por uma 
experiência política passada de cooperação e 
conflito, os incentivos económicos não são sufi-
cientes para se conseguir a adesão colectiva. o 
poder conta; mas não se deve subestimar o as-
pecto identitário (ferreira, 2005). É na SadC que 
a África do Sul e os outros países da região po-
dem encontrar o seu espaço de afirmação positi-
va e concertada para construção de uma comuni-
dade segura e desenvolvida.■n
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Poucos Países no mundo adotaram o sistema 
federal de organização do estado. Pelas informa-
ções mais recentes, não passam de vinte e seis 
dentre os 196 existentes (193 pertencentes for-
malmente à organização das nações unidas). a 
forma unitária prevalece. a forma federal ou uni-
tária não guarda relação direta com o regime de 
governo, se presidencial ou parlamentar. Há for-
mas mistas em todos os casos. no mundo con-
temporâneo, em que se requerem processos de-
cisórios rápidos e eficazes, em que as questões 
financeiras pesam imensamente sobre esses pro-
cessos, em que as variáveis políticas, econômicas 
e sociais não se entrelaçam apenas no interior do 
país, mas se entretecem em escala global, a com-
plexidade da gestão política do estado parece 
opor federação e centralismo.

Formas de federação política

as federações têm uma longa história. a forma 
federal na organização interna do estado, no pe-
ríodo contemporâneo, tem seu marco inicial nas 
Treze colônias americanas de 1776. Formas de 
federação interestatais, como o sacro Império 
Romano-Germânico (962-1806), o Império aus-
tro-Húngaro (1867-1918) ou a união europeia 
(desde 1957), para mencionar apenas poucos 
exemplos de características muito diversas, são, 
todavia, modos incompletos de federação. a fe-
deração política foi, de início, uma forma de orga-
nização externa aos estados que a compusessem, 
com a exceção (precoce) dos eua. somente no 
século XX consagra-se a forma federal do estado 
como princípio de organização interna.
essa organização se dá por dois modos: por ade-
são sucessiva ou por adoção em bloco. os esta-
dos unidos são, desde sua criação, o caso por 

excelência da federação por adesão sucessiva. o 
Primeiro congresso continental, em 1774, apre-
senta o modo de adesão ao protesto contra as 
imposições britânicas e à resistência a elas. dois 
outros congressos se seguem. ao longo do segun-
do proclama-se a independência das colônias, 
com a declaração de 4 de julho de 1776. adota-se 
um processo “confederal” de decisão, em que 
substancial parte do poder político reside nos 
estados. com a constituição de 1787 e a partir de 
1789 fica estabelecido o regime federal de gover-
no, mantida a ampla autonomia política e admi-
nistrativa dos entes federados. 

o perfil da organização federal por adesão – mes-
mo que a expressão ‘federal’ não seja explicita-
mente utilizada – incorpora o princípio consti-
tuinte de que a instituição política federal deva 
ser assumida pelo ente que adere a ela. assim, o 
acervo constitucional dos estados unidos foi ob-
jeto de adesão pelos territórios, povos e estados 
que solicitaram admissão ou foram anexados por 
força das finanças (exemplo: Luisiana, 1803; alas-
ca, 1867) ou das armas (exemplo: Texas, califór-
nia, 1848). a lógica da adesão reforça a arquitetu-

ra da estrutura orgânica do estado em três níveis: 
o federal, o estadual e o municipal. 
o outro modo é o da adoção em bloco. desse são 
exemplos claros, desde a origem, o méxico 
(1810: estados unidos mexicanos) e o Brasil re-
publicano (1889: estados unidos do Brasil; 1967: 
República Federativa do Brasil). Há nesses países, 
como em outros (exemplo: índia ou nigéria), um 
forte mimetismo com relação ao modelo estadu-
nidense, sem possuir, todavia, história análoga e 
sem haver passado pelo processo de adesão fede-
rativa que caracterizou a potência do norte. o 
regime federal é tomado como um todo e imple-
mentado, de cima para baixo, à forma e à organi-
zação do estado.
a diferença do modo de constituição da federa-
ção influencia pesadamente na forma de organi-
zar e gerir o estado. as questões contenciosas 
atingem todo o espectro da gestão do estado: le-
gitimidade eleitoral das instâncias legislativas, 
concorrência entre os mandatários executivos 
eleitos diretamente, modo de coleta dos tributos 
e equação de sua distribuição entre os diversos 
entes federados (governo central, governos esta-
duais, governos municipais), ambiguidade con-
ceitual com relação aos entes federados e suas 
variações (por exemplo: as regiões geopolíticas 
ou geoeconômicas, transversais à definição dos 
limites territoriais internos)

Países federais

Quantos países do mundo seguem um regime 
federal do estado? segundo o Forum of Federa-
tions1, apenas 26 dos 193 países do mundo en-
contram-se sob este regime, depois de o Iraque 
haver adotado a federação e sudão ter-se dividido 
em dois. a tabela “estados federais em 2013” per-

2.7 • O estado do Estado

Federalismo versus centralismo: impasses no Estado? Estevão Rezende Martins

Federalismo [...] é uma 
instituição, no sentido em que 
faz parte do conjunto de normas 
formais e práticas que presidem 
às relações políticas e 
socioeconômicas de uma 
sociedade organizada em Estado.

Estados Federais. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_federal_states.svg
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mite ter uma visão de conjunto, em especial 
quanto à assimetria política e econômica entre os 
países com tal organização, derivada pelo modo 
efetivo com o qual são governados.
uma estrutura federativa, em si, não faz a diferen-
ça quando se pensa na dimensão política ou no 
desempenho dos indicadores socioeconômicos. 
os vinte e seis países federais distribuem-se entre 
regimes políticos presidenciais de direito ou de 
fato (os exemplos mais fortes são os estados uni-
dos, o Brasil e o méxico de um lado, e a Rússia e 
a nigéria, de outro), parlamentares em sentido 
estrito (como no caso da suíça, da índia ou do 
canadá), autoritários por diversos motivos (situa-
ção da nigéria, da Venezuela, do Iraque, do su-
dão ou dos emirados). o estar organizado em um 
estado federal não agrega os países, por conse-
guinte, em um clube de equivalentes. Há os 
“grandes” e os “pequenos” – nesse caso frequen-
temente federais por razões étnicas e/ou linguísti-
cas (como ocorre com a Bélgica).
do ponto de vista econômico, basta observar a 
desigualdade do PIB per capita entre os eua, 
a alemanha e a suíça, de uma parte, e a etiópia, 
a nigéria e o Paquistão, de outra. as taxas de cres-
cimento do PIB variam igualmente de forma 
acentuada entre os diversos países. 
as sucessivas crises políticas e econômicas nos 
últimos quarenta anos, a começar com a primeira 
crise do petróleo, em 1973, reforçou a tendência 
a centralizar o processo decisório político e o 
controle dos recursos financeiros dos países. os 
estados federais não constituem exceção. desde 
2008, com a crise dos subprimes nos eua e o efei-
to contágio pelo mundo fora, o centralismo se 
acelera. 

a arquitetura compartilhada de responsabilidades 
entre os entes federados está a sofrer cada vez 
mais abalos, na medida em que a gestão das crises 
impulsiona os governos federais a enfeixarem em 
suas mãos receitas e despesas de toda a sorte. o 
centralismo e sua suposta capacidade de resposta 
rápida encontram cada vez mais adeptos.
em países como a alemanha, a Áustria ou o cana-
dá, por exemplo, a equação distributiva, pela prá-
tica da legitimação democrática dos governos no 
regime parlamentar, produz equilíbrios negocia-
dos que, bem ou mal, preservam a relação entre 
os entes federativos e suas estruturas organiza-
cionais intermediárias – mantendo, contudo, na 
instância federal/central o substancial do poder 
decisório quanto a relações externas, tributos e 
finanças.
em países presidencialistas, como os eua, o con-
flito político no âmbito da disputa entre os parti-
dos por legitimidade no espaço público leva a 
impasses como o da vacância orçamental e parali-
sação parcial do governo federal. no Brasil, o 
poder político do governo federal é de tal forma 
extenso que não pouco analistas consideram que 
o assim chamado pacto federativo já há muito se 
tornou letra morta e clamam por uma refundação 
da organização federal do país.2

as características políticas e legais de cada país 
divergem, por certo. a adoção jurídica de um re-
gime federativo não é marca registrada da maior 
parte dos países do mundo. Pelo contrário. Fede-
ralismo, antes de tudo, é uma instituição, no sen-
tido em que faz parte do conjunto de normas 
formais e práticas que presidem às relações polí-
ticas e socioeconômicas de uma sociedade orga-
nizada em estado. 

na segunda metade do século XX as experiências 
políticas no quadro da Guerra Fria e as dificulda-
des econômicas crescentes após o fim do ciclo 
dos “Trinta Gloriosos” (1945-1975), não parecem 
ser sido resolvidas de uma só vez com a queda do 
muro de Berlim.
a única experiência federal bem sucedida no perío-
do – alguns a consideram apenas tendencialmente 
federalizante, com muitos percalços – é a união 
europeia. a ‘descoberta’ do federalismo – mesmo 
inconfesso ou polêmico – como forma-quadro do 
modelo europeu ocidental de organização política 
supranacional colocou a rivalidade entre os pode-
res nacionais (unitários ou federais, indistinta-
mente) e o poder da ue na ordem do dia. se o de-
bate corre solto e vívido, a questão não é por isso 
menor. novamente: da ue pede-se uma aptidão a 
reagir como bloco que a diversidade de seus vinte 
e oito membros torna complexa e difícil. Velada-
mente os estados-membros tendem a uma arquite-
tura federal (à maneira do conselho Federal [Bun-
desrat] alemão) contrastante, se não oposta à 
cobrança centralizante dirigida a Bruxelas – tanto 
em questões políticas quanto em econômicas.
Para que se pense na viabilidade do federalismo 
como instrumento de consolidação política e de 
geração de desenvolvimento socioeconômico, é 
necessário considerá-lo como um incentivo. In-
centivos são meios para se alcançar fins comparti-
lhados. o tipo de federalismo é, pois, decisivo 
para sua eficácia. mimetismo decerto não é a me-
lhor maneira de o conceber ou implantar. as có-
pias acabam falhas, incompletas, por artificiais. n

Notas

1 http://www.forumfed.org/en/federalism/federalismbycountry.
php. Acesso em: 12 de Novembro de 2013

2 AlmeidA, maria Hermínia Tavares de — “Federalismo, democra-
cia e Governo no Brasil: ideias, Hipóteses e evidências”. Revista 
Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais. 
São Paulo, n.º 51, 2001, p. 13-34.

Federalismo: panaceia ou solução?

Atualmente tende-se a preferir sistemas decisó-
rios rápidos e eficazes. defende-se o centralismo 
político e econômico, como se reforça a forma 
unitária do estado. Regimes de estado e sistemas 
de governo se misturam nessa dupla estratégia. 
Os conflitos entre as “bases” políticas, nacionais 
ou subnacionais, e os centros de decisão não vêm 
sendo superados por tal preferência. O federalis-
mo ganha novos foros de discussão, em especial 
em sua versão supranacional, como no caso da 
União europeia. Os impasses decorrentes dos 
conflitos obtêm, no modo federal de organiza-
ção, um meio bem-sucedido de superação. Os 
processos decisórios internos e internacionais 
adquirem vantagens comparativas notáveis ao 
considerar as formas federais de negociação e 
partilha de deveres e direitos, em todos os ní-
veis: confederal, central, estadual ou municipal. 
mesmo no caso de federalismos incompletos 
(exemplo: Ue) ou improvisados (exemplo: espa-
nha), a experiência aponta na direção de um 
formato com elevadas chances de alcançar êxito 
político e econômico.

Países

Alemanha (República Federal da) 16 estados

Argentina (República Argentina) 23 províncias e 1 cidade autônoma (Buenos Aires)

Austrália (Comunidade da Austrália) 6 estados e 3 territórios

Áustria (República Austríaca) 9 estados

Bélgica (Reino da) 3 regiões/3 comunidades linguísticas

Bósnia-Herzegovina (República da) 3 estados e 1 condomínio

Brasil (República Federativa do) 26 estados e 1 distrito federal

Canadá 10 províncias e 3 territórios

Comores (União das) 3 ilhas

Emirados Árabes Unidos 7 emirados

Estados Unidos da América 50 estados, um território associado, 1 distrito federal

Etiópia (República Democrática Federal da) 9 regiões e 2 cidades autônomas

Índia (União Indiana) 28 estados e 7 territórios federais

Iraque (República do) 18 províncias e 1 região 

Malásia (Federação da) 13 estados e 3 territórios federais

México (Estados Unidos Mexicanos) 31 estados e 1 distrito federal

Micronésia (Estados Federados da) 4 estados

Nepal (República Democrática Federal do) 14 zonas

Nigéria (República Federal da) 36 estados e 1 território federal

Paquistão (República Islâmica do) 4 províncias, 2 áreas autônomas, 2 territórios

Rússia (Federação Russa) 46 províncias, 21 repúblicas, 6 distritos, 4 regiões autônomas, 
2 cidades federais, 1 província autônoma

São Cristóvão e Neves (Federação de) 2 estados

Sudão (República do) 17 estados

Sudão do Sul (República do) 10 estados

Suíça (Confederação Suiça) 26 cantões

Venezuela (República Bolivariana da) 23 estados, um distrito federal, 1 território federal

estados federais em 2013. Fonte: Compilação do autor.
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A União EUropEiA (UE) é uma arena privilegia-
da de discussão e confronto político de diferen-
tes sensibilidades com interesses e ideias pró-
prias. o arranjo institucional em vigor desde a 
implementação do Tratado de Lisboa não é alheio 
às circunstâncias nacionais que, por via de nego-
ciação, procuram fazer valer como as mais neces-
sárias no presente estádio do processo de inte-
gração. Se o que se conclui desse processo num 
determinado momento é ou não o mais adequa-
do é algo que aqui não podemos aprofundar, 
porém acarreta de modo evidente sérias conse-
quências neste sistema político e na forma como 
até aqui os Estados-membros lidam com prerro-
gativas até há pouco como sendo da sua inteira 
responsabilidade. 

A transformação conceptual

Uma vez ganhas as eleições, há nas democracias 
contemporâneas de hoje outros parâmetros que 
acompanham – reforçando-a ou diminuindo-a – 
a legitimidade de um governo. Esses parâmetros 
são os da avaliação, por um lado, da sua anuncia-
da capacidade para resolver os problemas do país 
e, por outro, da sua fidelidade face às promessas 
e aos compromissos que assumiu com os cida-
dãos. Se pensarmos na União Europeia, será ela 
própria uma organização legítima? Será a UE um 
Estado? Haverá um governo europeu ou uma ins-
tituição que se assemelha? Quem responde por 
quem na UE? Quem responsabilizar politicamen-
te perante os sucessos ou insucessos alcançados? 
São várias as questões que se colocam e que 
afrontam os tradicionais conceitos do político 
quando se procede ao estudo de estruturas polí-
ticas próximas da integração regional e que en-
contram na União Europeia um fenómeno único 
e replicável. Ao ter por modelo o Estado-nação na 
análise da integração europeia, corre-se o risco 
de enviesar a investigação, pelo que, ao proceder-
se desse modo, ter-se-á de ser muito prudente. 
o fenómeno da interdependência económica pôs 
ainda mais em evidência a crise do Estado-nação. 
os fenómenos adversos emanados da economia 
internacional impõem-se sobre o território nacio-
nal. não obstante os esforços dos Estados nacio-
nais, assiste-se a uma degradação da capacidade 
de decisão autónoma dos Estados e dos Estados-
membros da União Europeia em especial. os ana-
listas dos fenómenos político-económicos com-
preenderam a destruição da base de exercício do 
poder político. Estiolada essa base ao nível nacio-
nal, empreendia-se a fuga em frente, procurando 
recriá-la na esfera supranacional – daí o progres-
sivo e contínuo acréscimo dos poderes da União 
Europeia (Moravcsik, 1993). 
A cada nova revisão dos tratados tem sido possí-
vel vislumbrar o fortalecimento de competências 

da entidade supranacional. A integração europeia 
não é um jogo de soma zero, isto é, quando a 
União Europeia conquista competências isso im-
plica um emagrecimento dos poderes dos Esta-
dos-membros. Se, por um lado, a constitucionali-
zação do princípio da subsidiariedade é um óbice 
à centralização de competências, por outro lado, 
os Estados-membros sempre se recusaram a 
transferir para o plano supranacional certas com-
petências que chocam com o exercício das cha-
madas “funções tradicionais de soberania” (Vila 
Maior, 2007: 102). Dadas as funções e composi-
ção muito específicas do parlamento Europeu e 
da Comissão Europeia, a delegação de poderes 
na União Europeia verte o simbolismo da parti-
lha de soberania, através das decisões conjuntas 
que os membros dos governos nacionais tomam 
quando se reúnem no Conselho de Ministros 
(Idem, p.104). 
na perspectiva de Sieberson, o processo seguido 
desde o projecto de Constituição Europeia até ao 
Tratado de Lisboa mostra que os Estados não es-
tão interessados em atravessar a linha divisória 
entre a soberania individual e um Estado federal, 
o que nos leva então a repensar o significado das 
opções federais no seio da União (Sieberson, 
2008). o modelo federativo da UE pode ser visto 
a nível governativo, por ser capaz de agregar o 
processo decisório, relegando a aplicação para o 
nível nacional (sendo portanto o Estado o deten-
tor da violência legítima). Este processo federati-
vo é fundamentalmente diverso das federações 
de Estados (como, em modos diversos, os EUA e 
a Alemanha). É meramente instrumental e, assim, 
a pertença à União federa acção governamental 
(e só parcialmente) mas mantém linhas divisórias 
entre a União (e suas instituições) e a soberania 
dos seus membros. Com efeito, a soberania do 
Estado é um estatuto, a pertença europeia é um 
instrumento (Leone, 2012). 
Com o propósito de avaliar a existência de um 
défice democrático na União, Majone considera 
duas definições distintas: na primeira, entenden-
do o conceito como uma falta ou o desenvolvi-
mento incompleto das instituições existentes 
numa democracia parlamentar; na segunda, em 
que o défice democrático pode ser visto como 
um conjunto de problemas que se levantam pelo 
facto de existir uma delegação de poderes impor-
tantes em instituições que, tal como foram dese-
nhadas, não são directamente responsáveis pe-
rante os eleitores ou os seus representantes, 
como a existência de um processo de decisão tec-
nocrático, a falta de transparência, a participação 
pública insuficiente, a discricionariedade excessi-
va e os mecanismos de controlo e responsabili-
zação inadequados (Majone, 1998). As críticas ao 
défice democrático centram-se em dois elemen-

tos fundamentais, a saber: a legitimidade e a res-
ponsabilização. Cada um destes elementos tem 
um efeito multiplicador, mas entre os principais 
argumentos, de acordo com a literatura, parecem 
destacar-se a crítica ao facto de a União ser exces-
sivamente poderosa, não dispor de mecanismos 
de proximidade que permitam aos cidadãos in-
fluenciar as decisões políticas e ao facto de os 
mecanismos de controlo e responsabilização pe-
rante os cidadãos serem insuficientes (Morgado, 
2012: 19-20). 
Como vimos, é grande a tentação de estudar a UE 
à luz de conceitos políticos existentes, ainda que 
os moldando a uma comunidade política sui ge-
neris, com todas as incorrecções ou imprecisões 
que pode trazer. António Figueira identifica três 
modelos de legitimação da União Europeia (mo-
delo internacional, modelo supranacional e mo-
delo pós-nacional) (Figueira, 2004). Contudo, 
nenhum deles apresenta devidamente a diferen-
ça fundamental entre o nível do sistema de gover-
no e o do regime político. no modelo internacio-
nal de legitimação da UE, a soberania é reduzida 
ao governo; no supranacional, essa redução assu-
me forma federativa e envolve uma progressiva 
saída de cena do Estado como agente político; no 
modelo pós-nacional, é a União que se torna um 
Estado soberano ao assumir cada vez mais as fun-
ções de governo.

Limites de competências na União

o Tratado de Lisboa estabelece os limites das 
competências da União (artigos 3.º-A e 3.º-B), 
tema da mais elementar importância, uma vez 
que a delegação de competências por parte dos 
Estados-membros é uma das fontes de legitimida-
de da acção da União, sendo por isso importante 
a delimitação da esfera de influência comunitária. 
o Tratado de Lisboa consagra três princípios fun-
damentais relativamente às competências da UE: 
o princípio da atribuição, o princípio da subsidia-
riedade e o princípio da proporcionalidade. 
no que concerne ao princípio da atribuição, as 
competências que não sejam atribuídas à União 
nos Tratados pertencem aos Estados-membros 
(artigo 3.º-A, n.º1). neste articulado é feita uma 
exclusão clara das funções essenciais do Estado, 
concretamente as que se destinam a garantir a 
integridade territorial, manter a ordem pública e 
salvaguardar a segurança nacional, que permane-
cem na exclusiva responsabilidade dos Estados-
membros (artigo 3.º-A, n.º2). Com efeito, a acção 
da União fica limitada às competências que lhes 
forem atribuídas pelos Estados-membros para 
atingir os objectivos fixados, considerando-se 
que pertencem a estes últimos todas as compe-
tências que não tenham sido delegadas na União 
por via dos Tratados (artigo 3.º-B, n.º1 e n.º2). 
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no que respeita ao princípio da subsidiariedade, 
nos domínios em que a UE não disponha de uma 
competência exclusiva, deve então esta intervir 
apenas na medida em que os objectivos pretendi-
dos não possam ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-membros – quer ao nível central, 
quer regional e local – podendo ser mais bem 
atingidos ao nível da União (artigo 3.º-B, n.º3), 
cabendo aos parlamentos nacionais velar pelo 
cumprimento deste princípio. 
Quanto ao princípio da proporcionalidade, o Tra-
tado de Lisboa estabelece que a acção das institui-
ções da União, tanto em termos de conteúdo 
como de forma, não deve exceder o necessário 
para alcançar os objectivos dos Tratados, não ha-
vendo aqui um mecanismo de controlo ao dispor 
dos parlamentos nacionais (artigo 3.º-B, n.º4). 
o Tratado de Lisboa surge no decurso de uma das 
mais graves crises políticas enfrentadas pelo pro-
jecto europeu. A rejeição popular do Tratado 
Constitucional conduziu a uma profunda crise de 
legitimidade na União. Simultaneamente, a UE 
conheceu o maior alargamento da sua história, 
com a adesão de dez novos Estados-membros, a 
que se sucederia a adesão de mais dois, sendo 
evidente que as alterações introduzidas nos Trata-
dos de Amesterdão e nice, tendo em vista prepa-
rar as instituições para os alargamentos, não 
eram suficientes para garantir a eficiência da sua 
acção numa União já a vinte e oito. É neste con-
texto que o Tratado de Lisboa assume como ele-
mentos centrais a legitimidade democrática e a 
eficiência da União (Morgado, 2012).

Legitimidade democrática
e responsabilização na União Europeia

não obstante a especificidade da União Europeia 
responder a algumas das críticas relativas ao défi-
ce democrático, há um problema real revelado 
por estes indicadores: muitos cidadãos sentem-se 
frustrados com a forma como funcionam as insti-
tuições europeias. A origem deste sentimento 
será em grande parte justificada pelo contexto de 
grave crise económica em que vivemos, que man-
cha a legitimidade pelos resultados. Todavia, 
acresce a este problema a escassa legitimidade 
participativa da União, que aos olhos dos cida-
dãos é insuficiente quando comparada com os 
modelos nacionais que lhes servem de referên-
cia, sendo-lhes mais difícil encontrar uma identi-
ficação com as decisões políticas e aceitá-las, 
considerando-as como imposições externas. im-
portaria pugnar por um reforço dos elementos da 
legitimidade participativa e da responsabilização. 
De acordo com Fernando Morgado, há espaço 
para um aprofundamento da legitimidade partici-
pativa da União, concretamente ao nível de alte-
rações institucionais e ao nível da valorização das 
eleições europeias, elementos aliás directamente 
relacionados. A valorização das eleições euro-
peias, introduzindo-lhes uma dimensão de dispu-
ta política pela presidência da Comissão, seria um 
elemento fundamental para afastar as questões 
nacionais que actualmente as dominam. Este ele-
mento de legitimidade participativa poderia ain-
da ser reforçado se para comissários tivessem que 

ser obrigatoriamente escolhidos deputados elei-
tos para o parlamento Europeu (Morgado, 2012). 
Concomitantemente, a institucionalização do Con-
selho Europeu, separando-o do Conselho, asse-
gurará que as grandes opções e orientações polí-
ticas da União ficam a cargo do Conselho 
Europeu, que decide em regra por unanimidade, 
mas que não tem poderes legislativos. A impor-
tância desta alteração no contexto da legitimida-
de democrática emana do facto de a delegação 
de competências dos Estados-membros da União, 
que constitui uma das suas principais fontes de 
legitimidade, provir das decisões tomadas ao 
nível de Chefes de Estado e de Governo. por con-
seguinte, separa-se claramente a instituição que 
delega as competências e define as orientações 
políticas da instituição que intervém enquanto 
órgão legisla,tivo. 

Um dos domínios em que a reforma sobraçada 
pelo Tratado de Lisboa menos se fez notar foi 
provavelmente ao nível da responsabilização. 
Além da disposição relativa à publicitação das 
reuniões do Conselho com carácter legislativo, 
não se registam alterações dignas de nota. Toda-
via, o elemento da responsabilização política con-
tinua profundamente reduzido, mormente ao ní-
vel da Comissão, cuja legitimidade democrática é 
mais diminuta (Morgado, 2012: 77-80). 
o Tratado de Lisboa foi o compromisso possível 
entre os Estados-membros e as instituições euro-
peias, com cedências de todas as partes. Ainda 
assim foi possível alterar o quadro institucional, 
destacando-se um novo reforço dos poderes do 
parlamento Europeu em matéria legislativa, orça-
mental e sobre acordos internacionais; aumen-
tou a relevância dos parlamentos nacionais no 
trabalho da União através do reforço do princípio 
da subsidiariedade; clarificou a divisão de compe-
tências entre a União e os Estados-membros; re-
forçou a voz dos cidadãos, através do direito de 
iniciativa popular; e reconheceu explicitamente, 
pela primeira vez, a possibilidade de um Estado-
membro abandonar a União. 
Mas uma coisa são as virtudes de um Tratado, ou-
tra bem diferente é a inércia ou mesmo o apaga-
mento progressivo da UE, como refere José Me-
deiros Ferreira. Em sua opinião, o que mudou foi 
a passagem dos órgãos públicos da UE – Conse-
lho Europeu, Comissão – para a Europa das 
chancelarias, de novo. portugal voltou a dar um 
contributo extraordinário para essa passagem, 
que foi o Tratado de Lisboa, sem referendos, «que 

é a pura passagem da eliminação da Europa dos 
cidadãos para a Europa das chancelarias. Claro 
que também ficámos muito contentes, mas está-
vamos a passar o poder. Mas, como havia um cer-
to desequilíbrio entre as principais potências, 
quem emergiu, aparentemente sem um plano, foi 
a chancelaria alemã» (revista 2, de 17 de novem-
bro de 2013). Sendo este um momento crítico da 
vida europeia, é também a circunstância para ne-
gociar saídas para a crise e continuar a navegar no 
mar alto da União Europeia (Cf. Ferreira, 2013). 
o confronto entre as posições domésticas e as 
vontades mais integracionistas continua e decer-
to continuará a moldar a construção europeia. 
Tem sido por ele, aliás, que a UE continua a tri-
lhar o seu (difícil) caminho. É a sua natureza es-
pecífica que continua a levantar grandes desafios 
a quem se dedica ao seu estudo.■n

Ao ter por modelo o Estado- 
-nação na análise da integração 
europeia, corre-se o risco  
de enviesar a investigação, 
pelo que, ao proceder-se desse 
modo, ter-se-á de ser muito 
prudente.
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EstE artigo prEtEndE abordar o modelo au-
tonómico de Estado como alternativa aos mode-
los unitário (em sentido restrito) e federal e apre-
sentar uma hipótese de resposta acerca da razão 
que leva alguns Estados a optar por esta forma de 
organização territorial.

Estado e soberania

a organização territorial dos Estados é uma maté-
ria sensível, especialmente nos casos em que estes 
são dotados de pluralidade nacional interna,  
ou seja, quando coexistem várias identidades na-
cionais na mesma unidade política soberana. para 
efeitos desta análise, convém esclarecer previa-
mente que consideramos as identidades nacio-
nais (ou nações) um elemento humano colectivo 
unido em torno de afinidades culturais, sociais 
e políticas; e o Estado a unidade política dotada 
de soberania no sistema internacional. o Estado-
-nação será, assim, a conjugação destes dois con-
ceitos desempenhando, respectivamente, o papel 
de conteúdo e de forma.
a soberania tem sido um elemento estrutural 
no sistema internacional que começa a desenvol-
ver-se com a denominada “paz de Vestefália”, que, 
em 1648, põe fim à guerra dos trinta anos.  
ao longo dos últimos três séculos, os Estados têm 
vindo a tornar-se cada vez mais ciosos da própria 
soberania. o fim da segunda guerra Mundial e a 
tutela jurídica da Carta das nações Unidas conso-
lidam este cenário, matizado, porém, pelos efei-
tos práticos da guerra Fria (através das esferas de 
influência soviética e norte-americana) e, mais 
tarde, por processos de integração regional. 
stephen d. Krasner, no ensaio Sovereignty: Orga-
nized Hypocrisy, considera que o “termo sobera-
nia pode ser empregue com quatro sentidos dife-
rentes: soberania legal internacional, em 
referência às práticas de reconhecimento mútuo 
entre Estados; soberania “vestafaliana”, para tra-
duzir a norma de exclusão de atores externos das 
estruturas de autoridade dos territórios (Estados); 
soberania doméstica, para se referir à autoridade 
formal e ao seu exercício efectivo no domínio in-
terno do Estado; e soberania de interdependên-
cia, em referência à capacidade das autoridades 
internas para controlar/regular a passagem de in-
formação, ideias, bens, pessoas, capitais pelas 
fronteiras do Estado” (1999). 
a esta proposta de Krasner poderíamos acrescen-
tar a divisão entre soberania simbólica e material. 
a título de exemplo, aplicando estes conceitos ao 
antigo Bloco de Leste, poderíamos afirmar que  
a Checoslováquia, mesmo depois de intervenção 
soviética de 1968, que violou claramente a sua 
soberania material, conservou a sua soberania 
formal/simbólica, não tendo passado a integrar  
a União soviética (algo que poderia ter ocorrido 

em caso de uma invasão e ocupação “clássicas”). 
no sistema internacional, os elementos simbóli-
cos são fundamentais, pelos sinais que passam 
às próprias populações e aos outros Estados e pela 
manutenção formal da legalidade internacional. 
outro exemplo claro da importância da sobera-
nia simbólica reside na denominada “guerra das 
bandeiras” entre algumas instituições políticas 
bascas e o Estado espanhol. sistematicamente, 
municípios desta comunidade autónoma de Es-
panha controlados por nacionalistas bascos 
(moderados ou radicais) oferecem resistência ao 
cumprimento de uma lei espanhola (lei 39/1981) 
que exige a exibição da bandeira do Estado nos 
edifícios sede destas instituições. Em resposta, os 
sucessivos delegados do governo de Madrid no 
território têm zelado, com maior ou menor inten-
sidade, pelo cumprimento da lei, despoletando 
processos em tribunal que, por regra, terminam 
com decisões favoráveis ao executivo espanhol.

Estado autonómico

a “guerra das bandeiras” vai directamente ao en-
contro da já mencionada questão do reconheci-
mento constitucional da coexistência de múlti-
plas identidades nacionais num mesmo Estado, 
sendo demonstrativa da forma como estas po-
dem colidir em questões políticas concretas. En-
tre as formas de Estado dotadas de uma organiza-
ção territorial mais adequada à conjugação de 
diferentes identidades nacionais dentro de uma 
mesma unidade política soberana encontramos 
o Estado autonómico ou o que o constitucionalista 

português Jorge Miranda classifica como “Estado 
unitário regional” (1994). Este modelo constitui, 
na nossa opinião, um contributo fundamental 
para pôr fim à exclusividade da imagem da nação 
centralizadora como uma identidade que procu-
ra subjugar, através do Estado, as suas congéne-
res periféricas, sem lhes reconhecer quaisquer 
direitos específicos. 

Espanha e o reino Unido têm comprovado que 
podem coexistir, dentro do mesmo Estado auto-
nómico, regiões em que predomine uma identida-
de nacional que não a maioritária, salvaguardando 
as respectivas especificidades regionais. Esta ade-
quação entre um determinado sistema político  
e uma realidade nacional plural não prejudica ou-
tros contextos em que o Estado autonómico esteja 
instituído em países etnicamente homogéneos ou 
sem uma identidade nacional predominante.
o Estado contemporâneo já não corresponde, 
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O Estado contemporâneo já 
não corresponde [...] à imagem 
padronizada do modelo 
jacobino e centralizador que 
tem nos órgãos de soberania 
nacionais o único ponto a partir 
do qual é exercido o poder 
político.
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assim, à imagem padronizada do modelo jacobi-
no e centralizador que tem nos órgãos de sobera-
nia nacionais o único ponto a partir do qual  
é exercido o poder político. actualmente, coexis-
tem diversos modelos estatais de organização 
territorial, podendo o Estado autonómico ter 
como grande objectivo a acomodação de aspira-
ções políticas periféricas, através do recurso à 
criação de novos pólos de poder, geograficamen-
te não coincidentes com a capital, para os quais 
são transferidas competências tradicionalmente 
exercidas pelo governo central. através da aplica-
ção destas formas jurídico-constitucionais, são 
criados mecanismos de escape que procuram 
aliviar, pelo menos parcialmente, tensões identi-
tárias através de vias institucionais, o que vai em 
linha com os teóricos do nacionalismo liberal, 
quando relativizam o objectivo de independência 
nacional em favor de processos de autodetermi-
nação cultural e de aprofundamento autonómico 
ou federal (tamir, 1995; Miller, 2000).
por outro lado, o Estado federal que, pelas suas 
características, numa abordagem mais imediata, 
poderia ser encarado como a opção mais lógica 
para os países democráticos com tensões nacio-
nais internas, acaba por não se revelar muito cati-
vante. provavelmente, aqui, estamos novamente 
no campo do simbólico, havendo algum receio, 
por parte das identidades nacionais maioritárias, 
em ir muito longe na descentralização formal. Em 
termos práticos, um Estado unitário regional 
pode ser tão ou mais descentralizador do que 
uma federação, no que concerne às competên-
cias que atribui às respectivas regiões ou comuni-
dades autónomas. neste ponto, convirá mesmo 
ter em conta que algumas federações, como  
a brasileira, são marcadamente centralistas no 
aspecto fiscal, em contraponto com Estados auto-
nómicos que concedam a determinadas regiões 
uma ampla margem para definição e para cobran-
ça de impostos, como nos casos do país Basco  
e de navarra, no âmbito do Estado espanhol.  
nas questões relativas à soberania, as dimensões 
simbólica e formal ainda têm muito peso. a título 
de exemplo, podemos observar que três dos sis-
temas federais mais relevantes, o norte-america-
no, o brasileiro e o alemão, não contam com 
identidades nacionais alternativas ou nacionalis-
mos centrífugos com relevância política no seu 
seio. o sistema federal canadiano, que abarca  
a província do Quebeque (que conta com um for-
te movimento nacionalista centrífugo), entre as 
democracias ocidentais, parece constituir uma 
rara excepção. por outro lado, há vários Estados 
com realidades desta natureza que optam por 
modelos formalmente unitários, embora descen-
tralizados, como o reino Unido ou Espanha.

Autonomias-nação

Quando os nacionalismos centrífugos optam por 
respeitar a ordem constitucional estabelecida no 
Estado em que se encontram inseridos, como 
ocorreu nos primeiros 30 anos de história da co-
munidade autónoma da Catalunha, o maior nível 
institucional a que podem aspirar, num primeiro 
momento, é o de estruturas governamentais re-

gionais ou locais, a menos que o próprio Estado 
permita uma revisão da sua ordem interna, como 
ocorreu com o reino Unido em relação à Escócia. 
Muitas vezes, esta revisão é o objectivo dos nacio-
nalismos centrífugos democráticos, em virtude 
do entrave que a protecção constitucional à sobe-
rania dos Estados constitui para as suas aspira-
ções. sendo, tradicionalmente, o objectivo últi-
mo do nacionalismo a instituição de um 
Estado-nação próprio independente, é natural 
que pretenda subverter a ordem que o impede de 
atingir este patamar. na nossa opinião, é essa  
a relevância do Estado autonómico: induz a um 
comportamento mais pragmático e favorece o 
estabelecimento de objectivos prévios a uma hi-
potética independência.
sendo o nacionalismo e o poder dois conceitos 
com uma relação directa, os nacionalismos cen-
trífugos são os óbvios beneficiários da criação de 
centros de poder periféricos institucionalizados. 
Este quadro contribui para desmistificar a ideia 
de proximidade entre nacionalismo e violência, 
através da normalização e democratização política 
de conflitos nacionais, obviamente não violentos 
(ou que, gradualmente, tendam a não violentos). 
Frente a frente, recorrendo unicamente aos canais 
democráticos e/ou institucionais, passam a estar 
um nacionalismo centrípeto ou nacionalismo de 
Estado, que se poderá mesmo definir pela subti-
leza ou ausência de discurso identitário, e um 

nacionalismo centrífugo, geralmente com um 
discurso mais afirmativo. 
neste contexto, a expressão disjuntiva “indepen-
dência ou morte”, pronunciada por d. pedro iV, 
aquando da independência do Brasil, que parecia 
perfeitamente adaptável aos conflitos secessionis-
tas ou expansionistas do século XiX e de grande 
parte do século XX, deixa de fazer sentido. o ob-
jectivo final de independência passou a poder ser 
protelado pelos nacionalismos centrífugos, dan-
do lugar a um quadro muito mais indefinido  
e complexo de objectivos intermédios que, uma 
vez cumpridos, poderão, ou não, dar lugar à se-
cessão. isto pode levar a uma alteração das estra-
tégias do nacionalismo centrípeto, que acaba por 
prescindir do discurso musculado e por se con-
centrar no menos visível combate pelos objecti-
vos intermédios. no fundo, este é o debate prin-
cipal, uma vez que, consoante o que aqui se passe, 
haverá, ou não, margem para evoluir para o deba-
te final: o da independência nacional e da conse-
quente fragmentação de um Estado. n
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A Ascensão políticA do MAs (Movimento ao 
socialismo) e de evo Morales à presidência da 
Bolívia nas eleições de 2005, no contexto regio-
nal sul-americano de proliferação de governos de 
esquerda após o período caracterizado como de 
hegemonia da agenda neoliberal, foi comumente 
apontada como um momento de reinvenção do 
estado boliviano, notadamente após a promulga-
ção da nova constituição política do estado 
(ncpe), em 2009. Fruto de uma Assembleia 
constituinte demandada desde 2002 pelos movi-
mentos e organizações indígenas1, a ncpe rede-
senhou a estrutura institucional do estado boli-
viano, no intento de incorporar as dinâmicas da 
cidadania populações historicamente marginali-
zadas dos processos políticos, econômicos e so-
ciais do país.
o alcance deste objetivo deveu-se, fundamental-
mente, a duas circunstâncias, consideradas em 
seu sentido lato: as transformações institucionais 
pregressas, principalmente ao longo dos anos 
1990, as quais geraram, por meio da descentrali-
zação administrativo-eleitoral e da ampliação do 
reconhecimento dos direitos indígenas baseados 
nas políticas de identidade, a possibilidade de 
ascensão política dos partidos de esquerda; e a 
conformação, em 2004, do pacto de Unidad indí-
gena, originario y campesino, o qual, por meio 
da coalizão política entre movimentos indígenas 
e campesinos de variados matizes e origens ge-
ográficas, garantiria o apoio necessário para a vi-
tória do MAs nas eleições maioritárias de 2005, 
no processos de reconstitucionalização do país 
e manutenção de seu conteúdo normativo por 
meio da vitória no referendo de aprovação e na 
reeleição de evo Morales para a presidência da 
Bolívia, em 2009.
importante notar, contudo, que as referidas 
transformações estruturais do estado boliviano 
não ocorreram sem oposições. essa oposição, 
primeiramente direcionada à ascensão política 
do MAs e à implementação e conclusão do pro-
cesso constituinte, concentrou-se na Media luna 
boliviana, mais especificamente no departamento 
de santa cruz, região das terras baixas do oriente 
do país sobre a qual historicamente tiveram pro-
eminência as elites ligadas ao agronegócio e onde 
há forte resistência aos discursos e movimentos 
indígenas.
contemporaneamente, contudo, as transforma-
ções institucionais do estado boliviano, na medi-
da das oportunidades de agência política para os 
movimentos indígenas com base na garantia dos 
direitos culturais coletivos, fundamenta uma cli-
vagem dentro da própria base de apoio do gover-
no, da qual o principal exemplo foram as dissi-
dências de duas importantes organizações, a 
confederação dos povos indígenas do oriente 

Boliviano (cidoB) e o conselho nacional de Ayllus 
e Markas do Qu’llasuyu (conAMAQ), em torno das 
disputas acerca da construção do trecho ii da estra-
da que liga Villa tunari a san ignacio de Moxos 
e que cruza o território indígena e parque nacional 
isiboro-sécure (tipnis), em 2011 e 2012.

As transformações institucionais
do Estado boliviano e a questão indígena

A partir de 1985, com a quarta eleição presidencial 
de Victor paz estenssoro (1985-1989), e, posterior-
mente, com os mandatos presidenciais de Jaime 
paz Zamora (1989-1993) e de Gonzalo sanchez 
de lozada (1993-1997), a implementação de suas 
reformas neoliberais, pensadas para colocar a Bo-
lívia no eixo do desenvolvimento e da moderniza-
ção, acabou gerando o aprofundamento da crise 
econômica e social e criando um cenário institu-
cional propício à amplificação do poder de agên-
cia dos movimentos sociais indígenas originários, 
notadamente com a adoção da convenção n.169 
da oit, com a reforma constitucional de 1994 
e com a aprovação da lei de participação popular 
(lpp). essas reformas, além de amplificarem o 
reconhecimento dos direitos coletivos indígenas, 
notadamente com o estabelecimento das terras 
comunitárias de origem (tcos), possibilitaram, 
por meio das reformas geradoras da municipali-
zação da base administrativa eletiva do estado e 
da criação da figura dos deputados uninominais2 
para a representação parlamentar distrital, a am-
plificação da ascensão política de lideranças locais, 
entre elas aquelas que conformariam, posterior-
mente, a base política de apoio ao MAs.
na esteira desses processos políticos e institucio-
nais, pois, adviria o processo de reconstituciona-
lização do estado implementado desde a eleição 
presidencial de evo Morales, pelo MAs, em cujo 
governo uma Assembleia constituinte com ampla 
representação de lideranças políticas advindas 
dos quadros dos movimentos indígenas originá-
rios (ou que assimilaram seus discursos e deman-
das como pauta para a ação legislativa) adotou a 
nova constituição política do estado, com texto 
aprovado em 2008 pela Assembleia constituinte 
plurinacional e em vigor desde 2009 após aprova-
ção no referendo popular. tributária, em grande 
medida, das demandas dos movimentos indíge-
nas, a nova constituição boliviana gerou uma sé-
rie de transformações profundas na estrutura 
institucional do estado, das quais se podem des-
tacar as seguintes: sua caracterização como um 
estado Unitário social de direito plurinacional 
comunitário, com a adoção das línguas indíge-
nas, juntamente com o espanhol, no âmbito da 
burocracia estatal, e com o reconhecimento de 
símbolos das cosmovisões originárias dentre os 
ícones estatais oficiais; o estabelecimento da au-

toidentificação como critério para a atribuição de 
direitos culturais e conexos; modificações na es-
trutura e na organização funcional do estado, 
como a criação de uma jurisdição indígena origi-
nária, o estabelecimento do sufrágio como pro-
cesso de admissão de magistrados nos diversos 
níveis da justiça comum e a concessão de autono-
mia administrativa aos territórios indígenas; a 
ampliação do potencial de participação política 
da sociedade civil pela legitimação da indicação 
de candidatos aos pleitos eleitorais pelos movi-
mentos sociais; e a gestão e o aproveitamento 
compartilhados de recursos naturais estratégicos, 
tais como as reservas de hidrocarbonetos e de 
minérios e os recursos aquíferos e florestais.
submetida a referendo popular em janeiro de 
2009, a ncpe foi aprovada por maioria de 61,43% 
dos votos. no meio rural, o “sim” no referendo 
venceu com maioria de 82% dos votos válidos, ao 
passo que no meio urbano essa maioria foi de 
apenas 52%. conquanto ao tempo da aprovação 
da ncpe as expectativas ainda apontassem difi-
culdade na sua regulamentação, devido aos não 
desprezíveis 38,57% de repúdio ao texto constitu-
cional no referendo popular, no dia 19 de julho 
de 2010 foi aprovada a última das cinco principais 
leis destinadas a regulamentar seus dispositivos3.
Assim, a ncpe reorganizou normativamente as-
pectos fundamentais da estrutura institucional 
do estado boliviano, se considerados cânones do 
estado-nação de matriz moderna com base no 
exercício equânime da cidadania política, de 
modo que os efeitos práticos que sua implemen-
tação comporta no que diz respeito aos direitos 
coletivos indígenas são um ponto crucial nas cli-
vagens presentes nos embates políticos contem-
porâneos no país, inclusive na base de apoio do 
atual governo.

O governo do MAS e o discurso
indígena originário:
uma faca de dois gumes

A partir de 1998, aprofundaram-se as reformas 
neoliberais na gestão do presidente e ex-ditador 
Hugo Banzer (1998-2001) e durante o segundo 
governo de sanchez de lozada, de 2002 a 2003, 
com ênfase para as privatizações de setores-chave 
da economia, como o dos hidrocarbonetos, e de 
setores com amplo impacto na vida cotidiana das 
populações, como o do abastecimento de água. 
Ademais, ocorreu no período o financiamento e a 
orientação, por parte dos estados Unidos, do pro-
grama “coca Zero” de erradicação dos cultivos de 
folha de coca no país, bem como, posteriormen-
te, suas ameaças de retaliações em caso de posse 
de evo Morales na presidência e apoio às insurrei-
ções da elite cruceña do oriente boliviano, em 
2008. essas medidas, pensadas como forma de 
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desmobilizar as bases materiais e políticas do 
MAs, terminaram por reforçar as polarizações 
políticas internas, inicialmente por meio dos 
protestos massivos conhecidos como a Guerra da 
Água (1999-2000) e a Guerra do Gás (2002-2003), 
contra as privatizações desses setores econômi-
cos, e, posteriormente, por meio dos protestos a 
favor da posse do presidente eleito pelo MAs.
Referendando os princípios indigenistas desen-
volvidos pelos kataristas a partir dos anos 1970 
e politizando o uso cultural da folha de coca – 
utilizada como símbolo da famosa campanha dos 
500 anos de resistência indígena –, o MAs tem 
suas origens na formação, em 1992, da coorde-
nadora das Federações do trópico do chapare. 
posteriormente, em 1995, em associação com a 
confederação sindical Única de trabalhadores 
campesinos da Bolívia (csUtcB), a confedera-
ção sindical de colonizadores da Bolívia (cscB), 
a Federação nacional de Mulheres camponesas 
da Bolívia “Bartolina sisa” (FnMcB-Bs) e a con-
federação dos povos indígenas do oriente Boli-
viano (cidoB), foi formada a Assembleia pela 
soberania dos povos (Asp), a qual, pensada como 
instrumento político dos povos originários, teve 
sua participação eleitoral negada pelo Judiciário, 
obrigando seus membros a participarem das elei-
ções de 1995 e 1997 no âmbito da Izquierda Uni-
da (iU). de qualquer forma, em virtude de dispu-
tas internas no âmbito da Asp, em 1999 Morales e 
seu grupo, profundamente vinculados aos sindi-
catos cocaleiros do vale do chapare, adotam a sigla 
MAs, passando a disputar as eleições por meio dela. 

os crescentes sucessos eleitorais do MAs a partir 
daí, primeiramente em nível municipal para de-
pois expandirem-se no plano nacional4, foram 
decorrentes principalmente de compatibilização 
de interesses e discursos de diferentes agrupa-
mentos sociais e de diferentes pertenças étnicas. 
nesse sentido, influenciada pelo contexto de 
valorização dos direitos indígenas ocorrido desde 
o final dos anos 1980, em cascatas de normas 
provenientes do plano internacional – principal-
mente a convenção n.º 169 da oit, de 1989, 
e a declaração das nações Unidas sobre direitos 
indígenas, de 2007 –, a elite que hoje forma a 
cúpula do governo do MAs, notadamente o presi-
dente evo Morales e o vice-presidente Álvaro Gar-
cia linera, transitou de um discurso eminente-
mente classista, cuja formação política remonta 
aos cânones da valorização do campesino aimará 
típica do movimento katarista e que passou a ser 
apropriado pelas organizações cocaleiras do vale 

do chapare, para um discurso mais caracteristica-
mente relacionado com a defesa dos direitos indí-
genas com base nas políticas de identidade, com 
espectro mais amplo de penetração social. esse 
fato, destinado à ampliação da conquista eleitoral 
das classes médias urbanas após os sucessos ini-
ciais do MAs no mundo rural, onde ainda hoje 
tem proeminência, encontra justificativa enquan-
to estratégia política na medida em que, superan-
do a desqualificação do elemento indígena na 
sociedade boliviana típica dos períodos de mo-
dernização do estado desde a Revolução de 1952, 
62% da população boliviana passou a se autoi-
dentificar como indígena no censo de 2001.
o caso das duas marchas indígenas de protesto 
em relação à construção da estrada que corta o 
tipnis, nos anos de 2011 e 2012, e da repressão 
pelos marchistas sofrida por parte dos agentes 
do estado na primeira pôs em evidência a difi-
culdade do governo em equalizar o conflito en-
tre os interesses dos indígenas da região amazô-
nica da Bolívia com o desenvolvimento de suas 
políticas. A estrada, financiada com recursos do 
Banco nacional de desenvolvimento econômi-
co e social (Bndes) do Brasil por meio do pro-
jeto da integração da infraestrutura Regional 
sul-Americana (iiRsA), além do aporte de recur-
sos que representa, contempla os interesses 
tanto de cocaleiros colonizadores do vale do 
chapare, os quais vêm expandido suas planta-
ções para dentro dos limites do tipnis e conti-
nuam sendo a principal base de apoio do gover-
no, como das empresas atuantes na prospecção 
dos hidrocarbonetos e dos próprios setores 
ligados ao agronegócio, pelas possibilidades 
logísticas abertas por este trecho da ligação 
interoceânica.

Mesmo havendo o governo vencido a consulta às 
populações afetadas do tipnis, por meio da lei 
222, a qual desconstituiu o princípio da intangi-
bilidade absoluta do parque estabelecido pela lei 
180, o resultado dos episódios foi a dissidência 
de duas das organizações que anteriormente 
apoiavam o governo, a cidoB e a conAMAQ, as 
quais, por meio do reforço do discurso eminente-
mente identitário indígena que as diferencia dos 
sindicatos cocaleiros campesinos, buscam por 
meio dele ampliar seu apoio político e social.
Assim, rompido o pacto de Unidad indígena, 
originario y campesino, o qual havia sido essen-
cial para a governabilidade com apoio amplo dos 
movimentos indígenas empoderados a partir da 
ncpe, parece aí restar o nó górdio que deverá o 
MAs desatar, ou cortar, para manter-se no poder 
nas eleições gerais de 2014. n

[Em 2011 tornou-se evidente]  
a dificuldade do governo  
em equalizar o conflito entre  
os interesses dos indígenas  
da região amazônica da Bolívia 
com o desenvolvimento  
de suas políticas.

Notas

1 Referência à Marcha de los Pueblos Indígenas y Originarios 
por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, 
a quarta, desde a primeira marcha em 1990, e feita em aliança 
com os setores campesinos.

2 Os deputados uninominais, eleitos por voto direto em 68 cir-
cunscrições eleitorais, passaram a ocupar metade dos assentos 
na Câmara de Deputados. Essa instituição permitiu, rapida-
mente, quase triplicar a presença de parlamentares indígenas 
no Congresso Nacional nos sufrágios nacionais em 1997 e 2002.

3 As cinco leis do pacote de regulamentação aprovado pela 
Assembleia Legislativa Plurinacional são: a Ley del Tribunal 
Constitucional, a Ley del Régimen Electoral, a Ley del Órgano 
Judicial, a Ley del Órgano Electoral Plurinacional e a Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización.

4 Números das vitórias eleitorais do MAS no plano nacional: elei-
ções presidenciais de 2005, 54%; eleições para a Assembleia 
Constituinte Plurinacional, 50,72%; referendo popular de apro-
vação da NCPE, 61,43%, e eleições gerais de 2009, 64,22%.
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O centenáriO da eclOsãO da Primeira 
Guerra Mundial proporciona-nos uma opor-
tuna ocasião para refletirmos sobre o fenó-
meno da guerra nas relações internacionais. 
Um breve périplo pelo último século revela 
diferentes práticas do uso da força em larga 
escala, da segunda Guerra Mundial ao Viet-
name, do ruanda ao iraque, a que esta disci-
plina foi atribuindo denominações distintas. 
Uma abordagem que se concentra na diferença  
e na classificação de tipologias arrisca-se, po-
rém, a desviar a atenção de não menos impor-
tantes continuidades. após a breve identificação 
das quatro conceptualizações da guerra mais 
proeminentes nas relações internacionais con-
temporâneas – as guerras interestatais clássi-
cas, a guerra fria, as novas guerras e a guerra 
global contra o terror – este artigo recentra  
a análise na natureza co-constitutiva da guerra  
e dos processos estruturais de transformação so-
cial e política. O escrutínio desta articulação da 
guerra com processos societais mais alargados 
permite-nos entender melhor as suas especifi-
cidades históricas e/ou geográficas, assim como  
a sua centralidade na construção e desconstru-
ção das respetivas ordens políticas, sejam estas 
nacionais, regionais ou internacionais.

As mudanças de paradigma

Uma primeira qualificação do conceito de guer-
ra é o da chamada guerra clássica, envolvendo  
a confrontação militar entre dois ou mais es-
tados, que caracteriza o contexto europeu do 
século XVii até à primeira metade do século 
XX. estas são as guerras da ordem política eu-
ropeia vestefaliana, teorizadas por clausewitz,1 
que dispõem as Forças armadas organizadas de 
um estado soberano contra outro, que se en-
contram no momento decisivo do campo de 
batalha.
esta forma de violência organizada entra em de-
clínio na sequência da segunda Guerra Mundial 
e da emergência da ordem bipolar em torno das 
duas superpotências – estados Unidos (eUa) 
e União soviética – e um novo paradigma, de-
nominado Guerra Fria, surge para descrever  
a competição entre os dois rivais. com o adven-
to do armamento nuclear, a característica essen-
cial deste conflito passa a ser a possibilidade 
prática da destruição total. a guerra tradicional 
entre as duas superpotências, travada no campo 
de batalha, deixa assim de ser um meio racional 
de resolução de disputas. a ameaça do suicídio 
nuclear garante, durante quatro décadas, a dis-
suasão de uma escalada do uso da força na re-
lação direta entre as duas superpotências, mas 
implica a exportação desta confrontação para  
a periferia, através das chamadas guerras por de-

legação. nesta altura, as atenções viram-se para 
as guerras anticoloniais – as lutas de libertação 
dos movimentos independentistas no continen-
te asiático e africano contra as potências im-
periais europeias – com o patrocínio dos eUa  
e da União soviética, que procuram desta for-
ma manter e aumentar as respetivas esferas de 
influência.
durante este período, a guerra interestatal clás-
sica não desaparece inteiramente: conflitos na 
periferia, como por exemplo entre israel e os 
estados árabes, a Índia e o Paquistão ou o irão  
e o iraque, vão sustentando esta tipologia do 
uso da força. Vislumbra-se, no entanto, uma 
nova tendência nas relações internacionais 
que o fim do sistema bipolar veio claramente 
intensificar: o declínio significativo no número 
de confrontos armados entre estados relativa-
mente ao aumento dramático de guerras civis. 
de acordo com os números apresentados por 
Wallensteen e sollenberg, dos 111 conflitos ar-
mados ativos durante o período de 1989-2000, 
apenas sete correspondiam ao paradigma de 
conflito interestatal.2 inicialmente confinados 
ao chamado “terceiro Mundo” – uma categoria 
tradicionalmente aplicada à áfrica, ásia e améri-
ca latina – estes conflitos internos expandem-
se para abarcar os novos estados pós-soviéticos 
do cáucaso e da ásia central e, na europa, os 
Balcãs.

estas “novas guerras” dos anos noventa re-
presentam o oposto do paradigma clássico da 
guerra interestatal.3 Ocorrem no interior da 
fronteira do estado e no contexto da crise do 
estado-nação, ameaçando a sua desintegração. 
Os combatentes não são apenas as Forças arma-
das organizadas do estado mas passam a incluir 
também atores não-estatais. O campo de batalha 
deixa de ser claramente identificado e a maior 
parte da violência é direcionada para os civis, 
esbatendo assim as distinções-chave da moder-
nidade entre combatente e não-combatente, pú-
blico e privado, interno e externo.

Finalmente, com os atentados do 11 de setem-
bro de 2001 e a resposta norte-americana no 
afeganistão e iraque, entre outros, a literatura 
das relações internacionais passa a explorar 
uma nova categoria, a guerra global contra  
o terror. O terrorismo organizado, e a invoca-
ção da sua ameaça à escala mundial, fornecem 
a justificação para uma nova prática do uso da 
força, não só por parte das democracias liberais 
ocidentais – eUa e aliados – como da rússia (na 
chechénia) e da china (em Xinjiang). 
alguns aspetos da guerra contra o terror são 
condizentes com o paradigma clássico da 
guerra entre estados, como a invasão dos eUa 
ao iraque, mas esta fase tende a ser limitada 
no tempo. são, no entanto, essencialmente as 
guerras intraestatais, crescentemente interpre-
tadas no âmbito da guerra global contra o ter-
ror – como por exemplo a guerra civil na síria, 
os grupos rebeldes no Mali ou as operações de 
contra-insurgência no afeganistão – que se têm 
revelado de difícil resolução. esta guerra global  
é sobretudo caracterizada pela sua natureza as-
simétrica. Os atores políticos apelidados de in-
surgentes e terroristas enfrentam estados com 
uma esmagadora superioridade militar, tecno-
lógica e económica. O uso extensivo de drones 
e assassinatos seletivos e a crescente privatiza-
ção da guerra, com atores privados a desempe-
nharem as funções tradicionais das Forças arma-
das estatais, sugerem novas práticas que se têm 
vindo a enraizar nas operações militares atuais. 

A guerra e a transformação
política e social

dada a emergência de diferentes formas de 
guerra, grande parte do estudo deste fenómeno 
nas relações internacionais centrou-se no ma-
peamento das diferenças entre as várias catego-
rias. as tipologias são, naturalmente, relevantes 
do ponto de vista analítico e úteis na apreciação 
da especificidade de cada uma das guerras, em 
particular, e na apreciação da evolução da natu-
reza dos conflitos armados, em geral. contudo, 
ao enfatizar os traços distintivos em termos de 
tempo, espaço, atores e formas de violência,  
o enfoque nas diferentes classificações desvalo-
riza as continuidades que atravessam estes tipos 
ideais, nomeadamente a dimensão essencial da 
guerra – e comum a todas as suas manifestações 
em concreto – de contestação e ordenação das 
estruturas políticas e sociais em que está embe-
bida. na realidade, enquanto processo social di-
nâmico, a guerra tem um poder “gerador”, além 
de destrutivo.4

no caso da era moderna europeia, por exem-
plo, a própria existência dos estados-nação foi, 
como charles tilly identificou, um produto da 

3.1 • Metamorfoses da violência

Mudanças e continuidades na conceptualização da guerra Teresa Almeida Cravo

[...] quatro conceptualizações 
da guerra mais proeminentes 
nas relações internacionais 
contemporâneas – as guerras 
interestatais clássicas,  
a guerra fria, as novas guerras  
e a guerra global contra  
o terror [...]



83

guerra.5 no contexto do esforço de soberanos 
locais e elites políticas para centralizar o poder, 
a guerra contra um inimigo externo foi um ins-
trumento essencial para o estabelecimento do 
monopólio da violência organizada, eliminando 
exércitos privados e suprimindo rivais feudais.  
a reorientação para uma economia de guerra re-
queria fundos e uma crescente eficiência admi-
nistrativa, que produziram não só os primeiros 
sistemas de taxação e administração nacional, 
como contribuíram decisivamente para a cons-
trução ideológica de uma “comunidade imagi-
nada” coerente e unificada.6 Por outras palavras, 
foi através da guerra que o estado-nação euro-
peu foi criado e, mais genericamente, a ordem 
política e social da modernidade constituída.
as guerras clássicas do século XX estiveram 
igualmente enredadas em processos societais 
alargados. a guerra interestatal foi crescente-
mente alimentada não apenas pela lógica da 
aquisição territorial, mas pela lógica da acumu-
lação essencial para o capitalismo industrial. Por 
um lado, as duas Guerras Mundiais foram pro-
dutos da rivalidade interimperial de competição 
por mercados. Por outro, e simultaneamente, 
fomentaram a crescente industrialização e os 
processos de integração socioeconómica da so-
ciedade massificada, a profissionalização militar, 
e a cristalização das identidades nacionais mobi-
lizadas perante a ameaça externa. 
na sequência da segunda Guerra Mundial, cujo 
impacto numa europa em declínio era evidente, 
as guerras anticoloniais da periferia representa-
ram um desafio fundamental à ordem imperial 
europeia. as guerras no Quénia britânico, na 
argélia francesa ou na angola portuguesa refle-
tiram o crescente consenso político e social rela-
tivamente ao anacronismo da doutrina colonial, 
assim como a utilização da guerra por parte dos 
movimentos independentistas como um meio 
para desconstruir as relações locais e globais 
de subjugação. Juntamente com a ascensão dos 
eUa e da União soviética no contexto da Guerra 
Fria, esta contestação do sistema colonial ditaria 
finalmente a quebra da ordem hegemónica eu-
ropeia que durara quinhentos anos.
se a guerra interestatal clássica foi central para  
a construção do estado-nação moderno, as 
novas guerras da década de 1990 refletiram, 
e simultaneamente produziram, o seu fracas-
so enquanto modelo de organização política, 
económica e social nos espaços pós-coloniais  

e pós-imperiais. do sudão às Filipinas, a guer-
ra foi simultaneamente consequência e instru-
mento para os que rejeitavam a centralização do 
poder militar, político, económico e social que 
definia a ordem weberiana. O esbatimento das 
distinções tradicionais entre combatente e não-
combatente, a emergência de atores subestatais, 
a dissolução do monopólio do uso legítimo da 
força deve, por isso, ser entendido no contexto 
do desafio à autoridade e legitimidade do go-
verno central. no centro destes conflitos está  
a emergência de estruturas de poder sectárias  
e de identidades – religiosas, étnicas ou tribais 
– que minam o sentido coletivo de comunidade 
política imposto pelo estado. também a emer-
gência de novas formas de economia política 
de guerra, baseadas na exploração privada de 
recursos naturais, pilhagem ou impostos de 
guerra, retiram ao governo central as suas com-
petências em matéria de extração de recursos 
da população e do território, diminuindo dras-
ticamente a sua presença institucional no país.  
O apoio externo das diásporas, dos governos 
aliados e até da assistência humanitária são fac-
tores integrantes da dinâmica destes conflitos 
– uma forma extrema de globalização, segundo 
Kaldor,7 que contesta uma leitura superficial 
destas guerras como meramente “internas”. 
das várias formas de violência aglomeradas sob 
o título de guerra global contra o terror, pode-
mos igualmente discernir a procura de transfor-
mação estrutural. Os autores do 11 de setem-
bro, e outros grupos análogos, proclamam a sua 
rejeição da ordem internacional unipolar lidera-
da pelos eUa desde o final da Guerra Fria. Por 
outro lado, a invasão norte-americana do iraque 
pretendia a reestruturação violenta do regime  
e a imposição de uma ordem neoliberal em toda 
a região. O fracasso da exportação desta visão 
deixa clara, porém, a contradição desta tipolo-
gia de guerra entre a vitória militar (que destrói 
a ordem política passada) e a ausência de uma 
resolução política (que permita construir uma 
ordem política nova). 
a guerra global contra o terror cristaliza igual-
mente uma gradual alteração na relação da 
sociedade ocidental com o conflito armado.  
O paradigma clássico da guerra que exige uma 
mobilização alargada da sociedade tem progres-
sivamente dado lugar à diminuição drástica da 
tolerância dos eleitores nacionais pelas elevadas 
baixas dos seus concidadãos. a confrontação em 

larga escala entre forças militares massificadas 
tornou-se, por isso, rara e os riscos para as vi-
das dos soldados ocidentais foram transferidos, 
através do uso do poder aéreo e das novas tec-
nologias, para os civis dos países intervenciona-
dos, sujeitos aos denominados danos colate-
rais.8 esta forma atual de militarismo ocidental 
reflete, porém, uma expe-riência histórica de 
crescentes alvos civis já visível ao longo do sé-
culo XX.
dos drones norte-americanos no iémen à guerra 
na somália, do atual arrefecimento das relações 
entre o Ocidente e a rússia à intervenção da 
natO na líbia, as várias tipologias aqui revistas 
convivem, na prática ou no discurso, com maior 
ou menor incidência, no mundo contemporâ-
neo. a análise desta diversidade deve, contudo, 
ir além das características que distinguem as vá-
rias práticas, no sentido de explorar o contínuo 
papel da guerra de transformação da realidade 
política e social. n
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Definição De guerra

a guerra é o que podemos chamar um “conceito essencialmente contestado”,9 cuja definição varia significativamente consoante o tempo e o espaço, a disciplina 
e escola de pensamento ou a audiência a que se dirige. académicos, meios de comunicação social, organizações internacionais ou políticos divergem no seu 
entendimento e utilização deste conceito. no seu sentido mais básico, entendemos a guerra aqui como uma condição de competição e hostilidade, mantida entre 
duas ou mais partes, que envolve o uso de violência organizada de larga escala, em função de um objetivo entendido como incompatível. a guerra não é, porém, 
apenas uma prática, é também um discurso. nesse sentido, o uso do rótulo diz tanto acerca de quem o aplica como a quem se aplica. Pode ser utilizada por uma 
organização de direitos humanos para chamar a atenção do impacto devastador de um conflito – nesse sentido, pretende conceder um estatuto particular a uma 
forma específica de violência, distinguindo-a, por exemplo, de um conflito de baixa intensidade ou do fenómeno da criminalidade – ou por um governo que busca 
legitimidade e aprovação para o uso da força em circunstâncias de alguma contestação. a utilização discursiva do termo “guerra” é, por isso, necessariamente 
política, servindo, nesse sentido, determinadas agendas. Como definimos guerra e a que condições de beligerância aplicamos este rótulo molda inevitavelmente 
o tipo de respostas consideradas apropriadas – ou impensáveis – para lhes pôr cobro.
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Com a viragem do séCulo muito se escreveu 
sobre a revolução nos assuntos militares (ram). 
ultimamente tem atraído menos abordagens teó-
ricas, não porque o conceito se tenha esvaziado 
mas, pelo contrário, porque se vulgarizou. de 
facto, na conflitualidade instalada um pouco por 
todo o mundo, desde as guerras de maior enver-
gadura no afeganistão, no iraque e na síria, aos 
conflitos identitários em todo o arco islâmico, ao 
terrorismo global com a marca da al Qaeda, à vio-
lência da criminalidade transnacional organizada, 
aos tumultos dos indignados nas grandes mega-
lópoles, ou até nas ameaças latentes derivadas da 
proliferação de armas nucleares, aquilo a que se 
assiste é a novas guerras tomando o lugar das ve-
lhas guerras convencionais ou clausewitzianas. as 
novas guerras do limiar do século XXi, que não 
evidenciam objetivos políticos claros, que são 
protagonizadas por entidades não-estatais, que 
envolvem grupos armados alheios aos padrões 
convencionais, em que se confrontam potenciais 
dissimétricos e modalidades de ação assimétricas, 
revelam uma metamorfose no paradigma dos 
conflitos e inscrevem-se no quadro da ram1.
uma ram tem origem numa aceleração do pro-
gresso tecnológico com incidência na área dos 
armamentos e equipamentos militares, mas o seu 
alcance é muito mais vasto. Trata-se de um fenó-
meno complexo que, tendo por base uma trans-
formação tecnológica, produz ruturas e avanços 
bruscos em outras três áreas da ciência militar, a 

organizacional, a conceptual e a doutrinária. No-
vas tecnologias implicam novas organizações, 
que a nível institucional incidem nos modelos de 
serviço militar e a nível funcional na estruturação 
e articulação dos meios. Novas tecnologias e or-
ganizações impõem renovação de conceitos, es-
tratégicos e táticos, de perceção das ameaças e de 
gestão dos meios de coação. Paralelamente a es-
tas evoluções e sob a influência das viragens na 
sociedade envolvente, são as próprias doutrinas 
da natureza da guerra, a filosofia da guerra en-
quanto conflito violento, que são questionadas.
são estas quatro áreas que, em conjunto e intera-
gindo na sua evolução, configuram uma ram. 

Da RAM napoleónica-clausewitziana
à RAM em curso

apesar de controverso admitimos que, ao longo 
da História, em rigor, só tem sentido falar de duas 
ram. a ram napoleónica-clausewitziana do sécu-
lo das luzes e a ram em curso da era da globali-
zação. Certo é que não se pode refletir sobre a 
ram em curso sem referência à ram napoleóni-
ca-clausewitziana. Porque o que a define é a rutu-
ra com o paradigma da guerra de Clausewitz que 
dominou o pensamento militar até ao final do 
século XX.
a ram napoleónica-clausewitziana teve origem 
no princípio do século XiX, na sequência da pri-
meira revolução industrial e dos seus reflexos na 
área militar, nos equipamentos e armamentos, 
nos transportes terrestres e marítimos, nas comu-
nicações óticas e por TsF. estes avanços técnicos 
explicam as mudanças no campo organizacional, 
o exército de massas, a nação em armas, a organi-
zação divisionária permitindo a atuação em tea-
tros de operações distintos e longínquos. mas foi 
nas componentes conceptual e doutrinária que a 
rutura foi mais radical. o génio estratégico de Na-
poleão tirou o máximo rendimento das novas 
tecnologias revolucionando a manobra, enquan-
to com o pensamento de Clausewitz se passava 
da estratégia instintiva à estratégia científica. e 
Clausewitz rompia com as filosofias escatológica 
e cataclísmica da guerra e introduzia a filosofia 
política da guerra, caraterizando-a como um fe-
nómeno racional e com uma dimensão humana. 
o seu paradigma, a guerra é um instrumento ra-
cional de política nacional, tornou-se axiomático. 
a partir de então, num sistema internacional em 
que os atores eram os estados-nação, o âmbito da 
guerra passou a estar bem definido: conflito vio-
lento, da responsabilidade de entidades políticas, 
opondo forças militares institucionais, ao serviço 
de objetivos políticos nacionais.
a ram atual, ou em curso, decorre da incidência 
na área militar dos avanços das modernas tecno-
logias e dos seus reflexos nas áreas organizacio-

nal, conceptual e doutrinária. a sua origem está 
na vertiginosa evolução tecnológica do conheci-
mento intensivo da era da informação, computo-
rização e robotização que, no campo militar, se 
traduz na fórmula C4i ou seja, Comando, Contro-
lo, Comunicações, Computorização e informa-
ção. Na área organizacional é o fim da conscrição 
substituída pela profissionalização, os desvios da 
mercenarização e da privatização, a constituição 
de grandes unidades associando forças multina-
cionais de terra, mar e ar, os grupos de Forças 
Combinadas Conjuntas (gFCC) e que, ao nível 
tático, se baseiam no sistema modular, flexível, 
em que os módulos são agrupados avulso confor-
me as missões. mais uma vez é nas áreas concep-
tual e doutrinária que as ruturas são mais revolu-
cionárias. as novas ameaças, difusas, incertas, o 
terrorismo, a proliferação nuclear, a criminalida-
de transnacional organizada, suscitam respostas 
estratégicas atípicas, que vão dominar as altera-
ções conceptuais em curso. a rutura doutrinária 
dá-se com o aparecimento das novas guerras que, 
rompendo com a filosofia clausewitziana, passam 
a incluir no espetro da guerra conflitos em que 
está ausente a racionalidade político-social. Con-
flitos violentos desencadeados por entidades não 
políticas, conduzidos por grupos armados não 
institucionais, motivados por interesses mate-
riais, particulares ou de grupos e não ao serviço 
de objetivos políticos nacionais, conquistaram o 
estatuto de guerras.

Paradoxos e perversões estratégicas
da RAM

a ram em curso é produto da globalização, do 
sistema unipolar que, com o fim da guerra fria, 
substituiu o anterior sistema bipolar. uma hiper-
potência dominante, um núcleo central dos seus 
aliados próximos, uma variedade de parceiros 
menores escalonados na periferia e, no extremo, 

3.2 • Metamorfoses da violência

Revolução nos assuntos militares: perversões estratégicas Pedro de Pezarat Correia

A RAM EM DISCURSO DIRETO

«Os avanços tecnológicos não traduzem o que 
é ‘revolucionário’, não constituem em si uma 
revolução nos assuntos militares. Também são 
exigidas profundas alterações no pensamento 
militar (doutrinas) e nas práticas organizacio-
nais».
Latham, andrew — “Re-imagining warfare: the 
Revolution in military affairs”, Contemporary se-
curity and strategy. Edited by Craig a. Snyder, 
macmillan Press, G.B., 1999, p. 227.

«Houve uma revolução nos assuntos militares, 
mas é uma revolução nas relações sociais da 
guerra, não na tecnologia».
KaLdoR, mary — New & old wars — organized 
violence in a global era. Polity Press, Cambrid-
ge, 1999, p. 3.

«Uma revolução nos assuntos militares é muito 
mais do que construir armas de alta tecnologia 
– embora isto seja parte dela. Também envolve 
novas formas de pensamento e novas formas de 
combater».
RumSfELd, donald — “transforming the military”. 
Foreign Affairs, Volume 81 n.º 3, may-June 2002.

O PARADOXO DA DISSIMETRIA
EM DISCURSO DIRETO

«Os atores fortes perdem os conflitos assimétri-
cos quando adoptam a estratégia errada face 
aos seus adversários mais fracos».
aRREGuín-toft, Ivan — “how the weak win 
wars”, International Security. Vol. 26 n.º 1, Sum-
mer 2001.

«Em muitas das circunstâncias nas quais hoje 
operamos a força tem pouca utilidade; hoje em 
dia, possuir vantagem tecnológica não é sufi-
ciente; só por si não constitui uma mais-valia».
SmIth, Rupert — A utilidade da força – a arte 
da guerra no mundo moderno. Edições 70, Lis-
boa, 2008, pp. 28 e 456.
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os excluídos, os estados falhados, os estados pá-
rias, o eixo do mal. dos vários pilares em que a 
hiperpotência assenta a sua hegemonia sobressai 
o militar, uma superioridade quantitativa e quali-
tativa avassaladora, que não admite concorrência. 
a matriz é a de um potencial militar dissimétrico 
na guerra do forte contra o fraco, ao qual o fraco 
reage através de respostas assimétricas. 
as formas de guerra assimétricas numa correla-
ção de potenciais dissimétricos não são uma no-
vidade na polemologia e, no passado recente, fo-
ram assumidas pela guerrilha. a sua versão 
pós-moderna são o terrorismo e a criminalidade 
transnacional organizada, contra as quais as no-
vas tecnologias armamentistas se têm revelado 
ineficazes. é a constatação da inutilidade da for-
ça, paradigma dos conflitos da ram em curso.

a experiência tem demonstrado e a História re-
cente regista-o que, enquanto a simetria favorece 
o forte, a assimetria é favorável ao fraco. isto é, o 
binómio dissimetria-assimetria, fomentado pelo 
forte, gera uma dinâmica perversa que se vira 
contra ele próprio. eis, em síntese, o grande para-
doxo estratégico da ram: com o domínio e de-
senvolvimento das inovações tecnológicas, o forte 
cultiva a dissimetria como garantia da sua supe-
rioridade absoluta; o fraco, excluído da corrida 
tecnológica, busca respostas em formas de atua-
ção assimétricas, que o favorecem; o forte, para 
repor a simetria estratégica, que lhe é favorável, é 
forçado a optar pelas formas de atuação do fraco, 
nas quais a superioridade dissimétrica se revela 
inútil.
deste paradoxo decorrem perversidades que têm 
como denominador comum a dissimetria, condi-
ção básica da ram.
exemplar é a dicotomia preempção/prevenção. 
Há uma clara distinção de conteúdo entre estes 
dois conceitos, ainda que por vezes, não inocen-
temente, se tente confundi-los. diz-se que uma 
ação, ou guerra, é preemptiva, quando uma par-
te, sentindo-se ameaçada de ataque iminente, 

toma a iniciativa e se antecipa para neutralizar a 
agressão. Preempção é, exatamente, uma ação 
por antecipação. o direito internacional reconhe-
ce-a como legítima defesa. Pelo contrário uma 
ação, ou guerra, é preventiva quando lançada por 
uma parte que não está sob ameaça de qualquer 
ataque previsível ou iminente. uma ação nestas 
condições carece de prévio consentimento do 
Conselho de segurança da oNu. sem esse aval 
uma guerra preventiva configura uma agressão, 
ilegítima em direito internacional.
o desequilíbrio dissimétrico confere aos estados 
fortes um complexo de impunidade que os in-
centiva a iniciativas preventivas. Tem sido a hiper-
potência global que, na ram em curso, invocan-
do uma falsa legitimidade preemptiva, se tem 
envolvido em ilegítimas guerras de agressão pre-
ventivas. Com óbvios efeitos perversos. desde 
logo a deriva unilateralista pela falta de cobertura 
da oNu arrasta consequências inerentes, isola-
mento, descrédito por violação de regras básicas 
nas relações internacionais. depois a acusação de 
ter cometido um ato de agressão fragiliza a hiper-
potência e condiciona-a para intervir noutros fo-
cos de tensão, onde a sua presença poderia ser 
mais útil e consensual. Por fim, como manifesta-
ção de superioridade dissimétrica, fomenta da 
parte do fraco respostas assimétricas que vão pro-
longar o conflito. o objetivo do forte de obter 
resultados breves e eficazes é neutralizado, ven-
do-se obrigado a descer o patamar do conflito ao 
nível do fraco, tornando inútil o seu potencial 
dissimétrico. 
outra perversão estratégica é a doutrina da con-
tra proliferação nuclear, adotada pelos eua. 
o maior avanço até hoje verificado no domínio 
do desarmamento nuclear foi o Tratado de Não-
Proliferação de armas Nucleares (TNP), que as-
senta numa lógica muito simples e equilibrada. 
os estados possuidores comprometem-se a trava-
rem a escalada armamentista e a inverter essa di-
nâmica visando o nível zero; denomina-se não-
proliferação vertical. os estados não-possuidores 
comprometem-se a não se tornar possuidores, 
recusando o fabrico, compra ou doação de enge-
nhos; é a não-proliferação horizontal. o resulta-
do será um mundo liberto de armas nucleares, os 
possuidores renunciando aos seus arsenais, os 
não-possuidores renunciando a vir a possuí-los. 
independentemente das suas insuficiências e de 
violações ao seu cumprimento o TNP é um passo 
no sentido certo. a contraproliferação perverte o 
TNP porque assenta na capacidade de os estados 
possuidores recorrerem à força, inclusive às suas 

armas nucleares, para impedirem os estados não-
possuidores de adquirir a arma nuclear. isto é, a 
contra-proliferação, produto do potencial dissi-
métrico e em particular da dissimetria nuclear, é 
instrumento do forte para impor a não-prolifera-
ção horizontal, desprezando as suas próprias 
obrigações na não-proliferação vertical.
Para além de esvaziar o TNP, outros efeitos per-
versos decorrem da contraproliferação. Pressu-
põe a continuação da escalada nuclear, já não 
das armas estratégicas tornadas obsoletas, mas 
das incluídas nas novas tecnologias da miniaturi-
zação, cujos efeitos menos devastadores as tor-
nam mais “aceitáveis” e, porque são mais leves, 
mais manejáveis, mais baratas, menos seguras, e 
são também mais suscetíveis de caír em mãos 
indesejáveis. Contribui para a proliferação clan-
destina, uma vez que a contraproliferação margi-
naliza as instâncias reguladoras internacionais e, 
se a proliferação nuclear já é, por si só, negati-
va, a proliferação clandestina é um risco acresci-
do pelos apoios que suscita. a contraprolifera-
ção, associada aos sistemas de defesa antimísseis, 
contribui para a tendência de a arma nuclear dei-
xar de ser uma arma de não-emprego para passar 
a ser uma arma de emprego.
em conclusão, a ram é um fenómeno complexo 
decorrente da globalização e dos avanços da tec-
nologia, cujos efeitos incidem nas áreas organi-
zacional, conceptual e doutrinária do pensamen-
to militar. Produto de uma reflexão teórica e 
aplicação prática dos eua, visa assegurar uma 
superioridade militar absoluta, instrumento da 
sua hegemonia no império global. Paradoxal-
mente alimenta respostas assimétricas, face às 
quais a dissimetria se revela inútil, fomentando 
desvios estratégicos perversos que fragilizam a 
estabilidade mundial. n

[...] tendo por base uma 
transformação tecnológica [a 
RAM] produz ruturas e avanços 
bruscos em outras três áreas da 
ciência militar, a organizacional, 
a conceptual e a doutrinária.

Notas

1 o conflito diz-se dissimétrico quando as partes em confronto 
dispõem de potenciais, humanos e materiais, muito desequili-
brados. diz-se assimétrico quando as partes optam por tipos ou 
formas de guerra diferentes. É simétrico quando as partes dis-
põem de potenciais equilibrados e optam por tipos ou formas 
de guerra semelhantes, ainda que não necessariamente iguais.

AS NOVAS GUERRAS EM DISCURSO
DIRETO

«Em todas as épocas, a sociedade dos Estados e 
a natureza da guerra agem uma sobre a outra: 
a sociedade dos Estados suscita guerras de um 
certo tipo e o tipo de guerra influi na organiza-
ção da sociedade dos Estados».
aRon, Raymond — Clausewitz. Esfera do Caos, 
Lisboa, 2009, p. 93.

«As novas guerras são uma mistura de guerra, 
crime e violação dos direitos humanos».
KaLdoR, mary, id, p. 11.

«No futuro a guerra não será função dos exér-
citos, mas de grupos, terroristas, guerrilheiros, 
bandidos, assaltantes de estrada».
Van CREVELd, martin — La transformation de 
la guerre. Éditions du Rocher, Paris, 1998, p. 251.

Clausewitz Em curso

O quê? Conflito violento, racional, fenómeno político-social Confronto violento em que está ausente uma racionali-
dade político-social 

Quem? Estados e entidades políticas 
Negação do Estado detentor do monopólio da violência 
legítima; novos atores paraestatais, subestatais ou 
não-estatais 

Como? Forças armadas institucionais 
Grupos terroristas, novos mercenariatos, Empresas 
Militares Privadas; novas tecnologias, novos meios, 
novos métodos, novas atitudes 

Porquê? Interesse nacional Interesses materiais, particulares ou de grupos 

Para quê? Objetivos políticos Objetivos identitários, económicos, criminosos 

A guerra: da RAM napoleónica-clausewitziana à RAM em curso.
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A décAdA de 1990 apresentou várias incógnitas 
aos cientistas de relações internacionais. com o 
clima de desanuviamento que se gerou com o 
fim da Guerra Fria, os primeiros tempos foram 
de optimismo, com a esperança depositada numa 
Organização das Nações Unidas que se esperava 
mais interventiva e menos refém das estratégias 
do mundo bipolar que acompanharam a sua exis-
tência até então. A intervenção no Iraque de 1991 
pareceu ser um sinal dessa colaboração interna-
cional. contudo, este optimismo rapidamente se 
desvaneceu com o agravamento dos conflitos na 
Somália (em 1993 registou-se o assassínio de 43 
capacetes azuis da UNOSOM), na Bósnia (1992-
1995) ou o genocídio do Ruanda (1994). 
A violência extrema que se registou nestes confli-
tos levou alguns académicos a identificar caracte-
rísticas e contornos nos conflitos pós-Guerra Fria 
como sendo distintos das características e con-
tornos dos conflitos decorridos nos últimos cem 
anos. é em sequência destas análises que surge 
a designação de ‘‘novas guerras’’, tendo donald 
Snow, em 1996 (citado por edward Newman), 
sido um dos primeiros a referir que “a principal 
diferença entre os sistemas internacionais da 
Guerra Fria e do pós-Guerra Fria era o padrão de 
violência que se tinha desenvolvido no sistema 
pós-Guerra Fria”1.  
Sendo recentes, as ‘novas guerras’ têm também 
sido designadas como ‘guerras da pós-moderni-
dade’, ‘conflitos de baixa intensidade’, ‘guerras 
privatizadas ou guerras informais’2, mas também 
conflitos ‘contemporâneos’, ‘modernos’3 ou 
‘guerras degeneradas’4. entre os teóricos defen-
sores das ‘novas guerras’, há igualmente algumas 
diferenças, consoante a tónica incida mais sobre 
o financiamento dos conflito ou sobre o contexto 
envolvente. Mark duffield, por exemplo, define 
as ‘novas guerras’ “como uma forma de guerra 
em rede”, que “não são territoriais nem estatais”: 
“guerras que utilizam redes cada vez mais priva-
tizadas com actores estatais e não-estatais, que  
actuam para além das competências convencio-
nais de governos definidos territorialmente” e 
que “atenuam as distinções entre pessoas, exér-
citos e governos”5.
Para outros teóricos, a ênfase dos conflitos  
actuais é dada à motivação dos actores, que se 
dividem entre actores que reivindicam direitos 
políticos e pretendem diminuir sentimentos de 
ressentimento colectivo, e actores movidos por 
pura ganância privada6. 
entre diferentes ênfases e diferentes abordagens, 
Mary Kaldor, professora de Global Governance 
na London School of economics, apresentou 
uma estrutura bastante delineada sobre a sua vi-
são relativa ao “novo tipo de violência organizada 
que se desenvolveu” na época pós-Guerra Fria – 

que a autora também designa por ‘novas guerras’ 
–, e que utilizamos aqui para apresentar melhor 
este conceito. No seu livro “New and old Wars – 
organized violence in a global era” (primeira edi-
ção de 1999 e segunda de 2006), Kaldor analisa 
a forma como decorriam os conflitos existentes, 
bem como a forma como com eles lidava a comu-
nidade internacional7.
Para que surja ou decorra uma ‘nova guerra’, 
Kaldor destaca a necessidade da existência de um 
contexto próprio: o contraste com o pensamento 
dominante e prevalecente durante a Guerra Fria 
sobre o próprio conceito de guerra; característi-
cas específicas no conflito, conjunturas nacionais 
e internacionais particulares; e uma vasta rede 
global de relações, de pendor económico, ideo-
lógico ou outro. Nenhum destes factores poderá 
ser considerado isoladamente como causa de 
uma ‘nova guerra’ e é a interacção destes factores 
que materializa este novo tipo de conflitualidade 
como uma ‘nova guerra’. 

O que é uma ‘nova guerra’?

em termos genéricos, Kaldor distingue as ‘novas 
guerras’ das anteriores porque as diferenças en-
tre “guerra (geralmente definida como violência 
entre estados ou grupos organizados por moti-
vos políticos), crime organizado (violência con-
duzida por grupos de organização privada, com 
objectivos privados, normalmente o lucro finan-
ceiro) e violação massiva de direitos humanos 
(geralmente por parte dos estados ou por grupos 
politicamente organizados contra indivíduos)”, 
deixaram de ser tão definidas. 
Ao utilizar o termo ‘guerra’, Kaldor tem o intuito 
de realçar o pendor político do uso da violên-
cia nos conflitos actuais; e com o termo ‘novo’ 
refere-se ao contraste com o conceito de guerra 
tal como foi identificado por clausewitz. esse 
conceito, predominante desde o século XVIII, 
serviu para “a construção do estado moderno ter-
ritorial, centralizado, racional e hierarquicamente 
ordenado”. Neste cenário os estados eram os úni-
cos actores, “detinham o monopólio legítimo do 
uso da violência organizada” e eram motivados 
por “um fim politicamente definido: o interesse 
do estado”, o que, segundo a autora, não se veri-
fica nos actuais conflitos.
Além disso, e à semelhança da maioria dos au-
tores das ‘novas guerras’, Kaldor refere que no 
novo contexto de pós-Guerra Fria os conflitos 
intraestatais diminuíram e, em contrapartida, 
os conflitos interestatais aumentaram significati-
vamente. Neste contexto, Mary Kaldor utiliza o 
conceito ‘nova guerra’ por não considerar apro-
priado a designação de ‘guerra civil’, ‘guerra in-
terna’ ou ‘conflito de baixa intensidade’ ao falar 
destas ‘novas guerras’: esta nova forma de violên-

cia organizada deixou de ser localizada, assumiu 
contornos regionais, e “envolve uma miríade de 
ligações transnacionais, nas quais a distinção en-
tre interno e externo, entre agressão (ataque do 
exterior) e repressão (ataque de dentro do país), 
ou mesmo entre local e global, são difíceis de 
identificar”. 
Kaldor realça também que a consciencialização 
dos estados, durante a Guerra-Fria, em como es-
tes já não podem fazer a guerra individualmente, 
levou à “transnacionalização do monopólio legí-
timo do uso da violência organizada [para organi-
zações regionais e internacionais]” e isto, quando 
aliado ao enfraquecimento do estado a nível in-
terno e à consequente privatização da violência, 
contribuiu igualmente para o aparecimento das 
‘‘novas guerras’’. 

Objectivos, métodos e financiamento
das ‘‘novas guerras’’

Para Kaldor uma ‘nova guerra’ pode ser caracte-
rizada segundo os seus i) objectivos, ii) métodos 
de guerra e iii) formas de financiamento. 
No que diz respeito aos objectivos, Kaldor afirma 
que nas ‘novas guerras’ os objectivos dos seus ac-
tores passaram a ser as políticas de ‘identidade’, 
em contraposição às políticas de ‘ideias’ (que en-
globam um processo de construção de socieda-
de, próprias das guerras de clausewitz). Ou seja, 
as reivindicações de poder estatal são feitas com 
base numa identidade particular, étnica, racial ou 
religiosa – que designa como “rótulos”, baseados 
na dicotomia ‘nós’ e os ‘outros’ – geralmente 
voltadas para um passado glorioso, real ou que 
gostariam que tivesse acontecido (caso de socie-
dades colonizadas que viram interrompido um 
processo de evolução próprio). 

A segunda característica é o método utilizado 
para fazer a guerra, com padrões de violência 
elevados e em que os efeitos secundários das 
anteriores guerras, as vítimas civis, se tornaram 
no alvo principal dos actores bélicos. Segundo 
Kaldor, em vez do confronto militar convencio-
nal directo, utilizam-se técnicas de guerrilha e 
de contra-insurgência para controlar o território 
politicamente. contudo, nas ‘novas guerras’, o 

3.3 • Metamorfoses da violência

Velhas ou novas guerras, eis a questão (I) Rita Duarte

[...] as diferenças entre guerra 
[...], crime organizado [...]  
e violação massiva de direitos 
humanos [...], deixaram de ser 
tão definidas.
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controlo da população é feito através do “medo e 
do ódio”, em vez, como diz a autora, das técnicas 
utilizadas por che Guevara e Mao Tse Tung de 
conquistar “corações e mentes”. A criação e ma-
nutenção de um ambiente de insegurança, feito 
agora de forma deliberada e racional através de 
técnicas de intimidação política, económica ou 
psicológica – incluindo uma nova táctica, a da 
limpeza étnica – é utilizado pelas facções bélicas 
das ‘novas guerras’ como meio de controlo social. 
de acordo com Kaldor, este facto é comprovado 
pelas estatísticas: no início do século XX a maior 
percentagem de vítimas eram militares: aproxi-
madamente de 85 a 90%; em finais da década de 
1990, cerca de 80% das vítimas em conflitos eram 
civis. Além disso, o aumento da violência contra 
civis reflecte-se também no número de pessoas 
deslocadas e refugiadas, que aumentou igual-
mente de forma significativa nas últimas décadas. 
Kaldor identifica ainda outro elemento nesta 
alteração do padrão da violência, que é o apa-
recimento de uma grande variedade de grupos 
combatentes. A perda de legitimidade estatal – 
nomeadamente do já referido monopólio do uso 
legítimo da violência organizada – dilui as dife-
renças entre combatentes públicos e privados, 
e entre soldados e polícias (como legítimos de-
tentores de armas) e combatentes e criminosos. 
Os novos grupos de actores caracterizam-se por 
serem autónomos e descentralizados, públicos e 
privados, estatais e não estatais (ou ainda, mistura 
de ambos): Forças Armadas regulares ou unida-
des dissidentes descontentes; senhores da guer-
ra, grupos paramilitares; grupos terroristas; uni-
dades de autodefesa; mercenários estrangeiros…
A última característica identificada por esta auto-
ra consiste na alteração da economia de guerra. 
com o fim do sistema bipolar e o consequente 
desaparecimento das ajudas financeiras interna-
cionais a estados ou a movimentos rebeldes, os 
actores nestes conflitos tiveram de encontrar fon-
tes de financiamento alternativas e o lucro – ou a 
ganância – passa a ser a sua principal motivação. 

A existência em abundância de recursos naturais 
em alguns estados, estados esses muitas vezes 
sem condições para garantir a segurança e con-
trolo na totalidade do território nacional, cria a 
oportunidade para o aumento do comércio ilegal 
dos seus recursos naturais.
As ‘novas guerras’ surgem assim em países eco-
nómica e socialmente fragilizados, com baixa 
produtividade e altas taxas de desemprego. com 
o despoletar do conflito e a destruição das estru-
turas produtivas e comerciais nacionais, aliado à 
diminuição de dividendos dos impostos e às con-
sequências inerentes da competitividade global, 
os grupos combatentes tendem a autofinanciar- 
-se. Para isso, num contexto de crescente aumen-
to da economia informal, os grupos combatentes 
utilizam métodos como a pilhagem, extorsão, to-
mada de reféns, criação de postos de controlo, 
‘impostos de guerra’, diversas formas de comér-
cio ilegal, entre outros. Tal como já referido, nas 
‘novas guerras’, o objectivo das facções é a per-
petuação do clima de ódio, medo e insegurança 
e não a vitória militar e assim mantêm o controlo 
sobre as fontes de recursos. Além disso, as partes 
beligerantes têm consciência que num clima de 
paz serão criminalizadas pelas suas actividades 
ilegais. 

A globalização e as ‘novas guerras’

Para a autora estas três principais características 
estão inevitavelmente associadas ao contexto 
internacional e à influência da globalização nos 
teatros locais. O actual contexto internacional 
permite uma interconectividade global veloz em 
todas as áreas – política, económica, militar, civil, 
tecnológica, cultural –, e desconstrói as divisões 
culturais e socioeconómicas que definem os pa-
drões das políticas que caracterizam o período 
moderno. desta forma as fronteiras existentes 
em todas as esferas esmorecem: público/privado, 
estatal/não-estatal, formal/informal, interno/ex-
terno, local/global. como consequência, cria-se 
um contexto de “dissonância cultural crescente 

entre aqueles que participam nas redes transna-
cionais e aqueles que são excluídos dos proces-
sos globais e estão ligados às localidades (apesar 
de influenciados por esses processos)”. e este 
novo tipo de guerra tem de ser compreendido à 
luz desta desarticulação global.
Neste pequeno ensaio, entre estas três caracte-
rísticas destacaríamos a ligação que Kaldor iden-
tifica da globalização com a nova economia de 
guerra, que literalmente a autora designa como 
“economia de guerra globalizada” e na qual se 
verifica a forte dependência dos recursos exter-
nos. No contexto economicamente fragilizado 
já descrito, o autofinanciamento das unidades 
combatentes inclui, além das formas referidas, as 
remessas de emigrantes às famílias, ajuda da di-
áspora, ‘impostos’ cobrados às ONGs, apoio dos 
governos vizinhos ou comércio ilegal de recur-
sos naturais – diamantes, ouro, petróleo –, bem 
como tráfico humano. 
O apoio externo desta “economia globalizada in-
formal” surge sob diversas formas, a que Kaldor 
chama ‘fluxos externos’, proveniente principal-
mente da ajuda humanitária e remessas de emi-
grantes e que “são integradas numa economia 
local e regional baseada na transferência de bens 
e comércio ilegal”. No gráfico que se apresenta 
são visíveis as ramificações financeiras desta cir-
culação global de que fala a autora. 
esta teoria das ‘novas guerras’ não é consensual e 
a validade do seu contributo para a compreensão 
dos conflitos contemporâneos tem dado origem 
a debate no mundo académico. Para Kaldor, a 
importância de identificar a violência organizada 
contemporânea como sendo ou não uma ‘nova 
guerra’ é crucial e prende-se com a necessidade 
de alterar a forma como os académicos interpre-
tam e analisam os conflitos. dela irá depender a 
tomada de decisão política e consequente resolu-
ção – ou prolongamento – dos conflitos.n
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Fluxo de recursos nas ‘novas guerras’. Fonte: KALDOR, Mary (2006) — New & old wars – organized violence in
a global era. Polity Press, Cambridge.
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No seguimeNto do texto anterior sobre a teo-
ria das ‘novas guerras’ descrita pela autora mary 
Kaldor, é de referir que entre os académicos  
e cientistas das Relações internacionais têm sur-
gido vários autores que questionam esta teoria. 
Na sua maioria consideram-na uma nova e rele-
vante forma de análise dos conflitos – mais con-
cretamente da guerra civil – mas não o reflexo 
de uma mudança na natureza da guerra (New-
man, 2004: 185; melander et al.: 39). Na sua 
maioria estes autores consideram que esta teoria 
não apresenta um padrão generalizado sobre 
causas, natureza e impacto dos conflitos que per-
mita criar um enquadramento geral e abrangen-
te suficiente para interpretar e analisar a totalida-
de dos actuais conflitos internacionais. edward 
Newman refere ainda que a tentativa de encon-
trar um padrão comum desconsidera a impor-
tância das diferenças entre os conflitos contem-
porâneos (2004: 173).

Pontos de discórdia

A primeira questão tem a ver com a diminuição 
dos conflitos interestatais e o aumento dos con-
flitos intraestatais, que os críticos consideram 
não ser tão linear como é defendido. Pelo con-
trário, recorrendo a estatísticas publicadas por 
estudos académicos – como o Armed Conflict 
and Intervention Project, 2003, da universidade 
de maryland ou o Conflict Data Project, 2002, da 
universidade de uppsala –, referem que no iní-
cio dos anos 1990 houve uma diminuição destes 
dois tipos de conflitos, com um declínio mais 
acentuado das guerras intraestatais em 1992  
e um ligeiro aumento das guerras interestatais 
em 1997 (Newman, 2004: 174). Kalyvas, por 
exemplo, refere que o “aumento de guerras civis 
nos anos 1990 se deve a uma tendência de con-
flitos que remonta aos anos 1950, e não propria-
mente ao fim da guerra Fria” (2001: 99). melan-
der et al. defendem ainda que “o facto de haver 
mais conflitos em 1992 tem a ver com o facto de 
haver mais estados independentes na comunida-
de internacional” (2006: 11). 
uma segunda questão que reúne grande consen-
so dos críticos tem a ver com o que estes consi-
deram ser a falta de perspectiva histórica das 
‘‘novas guerras’’. Para os críticos, a nova teoria 
centra-se na análise de dados e de conflitos pós-
guerra Fria e descura conflitos idênticos – mais 
concretamente guerras civis – do passado o que, 
consideram, condiciona a teoria das ‘novas guer-
ras’ (Kalyvas, 2001; melander et al., 2006). esta 
questão contrapõe vários argumentos da teoria 
das ‘novas guerras’, sendo os principais: 
i) A alta intensidade da violência e o seu direccio-
namento deliberado contra civis esteve sempre 
presente em guerras anteriores, civis ou não, 

como no caso da violência perpetrada junto da 
população entre a Alemanha e a Rússia durante a 
ii guerra mundial, por ambos os exércitos (New-
man 2004: 181), ou na violência cometida contra 
civis no Cambodja (melander et al. 2006: 17).
ii) A deslocação forçada da população civil tam-
bém foi uma táctica largamente utilizada no pas-
sado, como foi o caso das guerras civis na Rússia, 
espanha ou China (Kalyvas 2001: 110). Além dis-
so, na contabilização do número de pessoas des-
locadas do período pós-guerra Fria é preciso ter 
em consideração três factores: o primeiro relati-
vo à falta de dados fidedignos do período ante-
rior para estabelecer uma comparação ou traçar 
uma linha de evolução (Newman, 2004: 182);  
o segundo relativo à maior visibilidade actual-
mente nos media internacionais e o terceiro, 
relativo ao facto de muitos dos deslocados e re-
fugiados contabilizados no período pós-guerra 
Fria, resultarem de conflitos que se iniciaram no 
período da guerra Fria e que ainda decorriam no 
momento de mudança do sistema internacional 
(melander et al., 2006: 19).

melander et al. ainda apresentam outro argu-
mento relativo à fiabilidade deste novo critério 
de deslocação forçada: referem que “entre 1990 
e 1994 registou-se um número significativamen-
te maior de deslocados em conflitos civis do que 
em qualquer período da guerra Fria ou poste-
riormente entre 1995-1999”. Para estes autores 
os dados disponíveis não permitem reflectir uma 
tendência constante, e vêem no aumento de des-
locados registado no período 1990-1994 o efeito 
de “uma reconfiguração das fronteiras interna-
cionais após a queda de impérios e estados 
multi-étnicos e do aparecimento de novos esta-
dos”. em situações anteriores análogas de redefi-
nição de fronteiras, como a que ocorreu na tur-
quia após a i guerra mundial, na independência 
da india em 1947 ou na Alemanha no pós-ii 
guerra mundial, “também se registaram migra-
ções forçadas extraordinárias” (melander et al., 
2006: 37).
iii) A dicotomia velhas guerras com motivação 
ideológica / ‘novas guerras’ com motivação eco-
nómica é considerada igualmente exacerbada, 

quer porque há conflitos no pós-guerra Fria nos 
quais a motivação dos beligerantes vai para além 
do lucro pessoal, tendo por base motivos ideoló-
gicos, quer porque há conflitos civis anteriores 
nos quais a motivação ideológica é sobrestimada 
(Kalyvas 2001: 110). Newman refere igualmente 
que “a economia de guerra não explica funda-
mentalmente os conflitos no sri Lanka, no País 
Basco, india, Nepal, Chechénia ou indonésia, 
por exemplo, onde a ideologia ou objectivos 
normativos têm sido claramente importantes no 
período pós-guerra Fria” (2004: 183). 
uma terceira questão consensual para os críticos 
tem a ver com o contexto económico e social no 
qual decorrem os conflitos das ‘novas guerras’, 
que também consideram não ser novidade em 
relação a situações ocorridas anteriormente. 
Para Newman “registaram-se conflitos ao longo 
do século XX que foram afectados por processos 
associados à globalização”. e continua: “Com as 
mudanças na natureza do estado – e as suas ma-
nifestações nas guerras contemporâneas –  
o contexto de violência pode ter mudado, mas as 
dinâmicas subjacentes dessa violência não” 
(2004: 184).
Assim, para a maioria dos críticos a ‘novidade’ 
das ‘novas guerras’ não é assim tão nova, uma 
vez que estas características estão todas elas pre-
sentes em guerras anteriores. Para Newman,  
o grande contributo da teoria das ‘novas guerras’ 
foi o facto de permitir um “entendimento empí-
rico melhorado das dinâmicas dos conflitos vio-
lentos, e especialmente dos factores económicos 
e sociais” (2004: 185). Para melander et al., a im-
portância da literatura das ‘novas guerras’ con-
siste na ajuda que deu para entender melhor os 
rebeldes e as suas motivações, mas não na iden-
tificação de uma mudança da natureza da guerra.  
o que consideram como potencialmente novo, 
derivado do fim da guerra-Fria, é a economia 
dos conflitos: o fim do financiamento externo 
característico da guerra Fria e a procura de fon-
tes alternativas de rendimento (raptos, pilha-
gens, comércio ilegal de recursos naturais, etc.) 
(2006: 39).

O debate académico

Num artigo elaborado em 2013, mary Kaldor 
vem responder às críticas levantadas à teoria das 
‘novas guerras’ e defende que esta teoria “permi-
te lidar com a lógica global que é inerente aos 
conflitos violentos contemporâneos e os torna 
diferentes em espécie das ‘velhas guerras’.  
É uma lógica que vai para além dos componen-
tes específicos dos conflitos contemporâneos – 
políticas de identidade ou predação económica, 
por exemplo”. em vez disso “providencia um en-
quadramento integrativo de análise” (2013: 1-2). 

3.4 • Metamorfoses da violência

Velhas ou novas guerras, eis a questão (II) Rita Duarte

A violência que se verifica  
nos conflitos contemporâneos 
tem dinâmicas próprias. 
Requer por isso uma resposta 
concertada e adequada.
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Para Kaldor, nas ‘novas guerras’ é necessário ter 
em consideração “o enquadramento conceptual 
geral que relaciona actores, objectivos, métodos 
e formas de financiamento” (2013: 2).
segundo esta autora, os críticos geralmente ad-
mitem que o útil sobre a análise das ‘novas guer-
ras’ é a implicação política do argumento e, para 
Kaldor, esse é precisamente um dos pontos:  
o termo ‘novo’ é uma forma de excluir os pressu-
postos ‘velhos’ sobre a natureza da guerra e pro-
videnciar uma base para uma investigação meto-
dológica nova. os pressupostos ‘velhos’ da 
guerra (confronto entre estados com interesses 
legítimos) consideram que a solução do conflito 
é a vitória de um e a derrota do outro ou uma 
negociação e intervenção externa, esta geral-
mente sob a forma de peacekeeping. Quando os 
“decisores políticos reconhecem as deficiências 
destes pressupostos, tendem a tratar estas guer-
ras como anárquicas, bárbaras ou rivalidades 
antigas, onde a melhor resposta política é a con-
tenção, por exemplo, protegendo as fronteiras 
do ocidente contra esta ‘doença’”. Para Kaldor 
as dinâmicas próprias da violência contemporâ-
nea demonstram que nenhuma destas aborda-
gens é adequada: “a tese das ‘novas guerras’  
é simultaneamente sobre o carácter em mudança 
da violência organizada e sobre o desenvolvi-
mento de uma forma de compreensão, interpre-
tação e explicação das características interrela-
cionadas dessa violência” (2013: 4). 
se as ‘novas guerras’ podem ser descritas como 
uma mistura de guerra, crime e violação de di-
reitos humanos, a importância da designação 
‘guerra’ nesta teoria reflecte o pendor político 
da actual conflitualidade, já que “guerra implica 
obrigatoriamente violência organizada ao servi-
ço de fins políticos e esta é a forma que legitima 
a actividade criminal” (que por sua vez requer 
uma resposta policial, em vez de uma resposta 
político/militar) (2013: 6). Além disso, é a “nar-
rativa política das partes beligerantes que unifi-
ca redes dispersas de grupos paramilitares, exér-
citos, criminosos, mercenários e fanáticos” 
(2013: 11).
Nesse seu artigo, a autora procura responder 
igualmente a algumas das questões que reuni-
ram maior consenso dos críticos e confirma que 
“alguns dos elementos das ‘novas guerras’ existi-
ram em conflitos anteriores, mas há de facto ele-
mentos realmente novos nos conflitos contem-
porâneos, tais como a globalização (e as suas 
influências na transformação do estado, nomea-
damente no que diz respeito ao uso da violên-
cia) e a tecnologia (seja esta do foro militar ou de 
informação)” (2013: 4).
No que diz respeito às críticas que se baseiam em 
dados empíricos e estatísticos, a autora refere 
que o seu argumento das ‘novas guerras’ se ba-
seia em grande medida em dados qualitativos  
e não quantitativos, apesar de estes também exis-
tirem, como é o caso da diminuição do número 
de batalhas e do aumento da violência contra ci-
vis (segundo o rácio de vítimas militares/civis  
e do aumento de deslocados). Contudo, para  
a autora, é importante referir que os dados quan-

titativos apresentados pelos críticos para refutar 
a teoria das ‘novas guerras’, se baseiam igual-
mente em pressupostos ‘velhos’ dos conflitos 
(2013: 7). Destes pressupostos destaca o facto 
de i) pelo menos uma das partes ser um estado; 
ii) ter de haver um determinado número de mor-
tes em batalha para ser considerado guerra (mais 
de 1000 mortes/ano), não sendo considerada  
a violência que ocorre fora do campo de batalha; 
iii) distinção entre intraestatal e interestatal – se 
nas ‘novas guerras’ não há diferença entre o esta-
tal/não-estatal e interno/externo, os números 
baseados em pressupostos das velhas guerras 
não são “realmente capazes de capturar a nature-
za das ‘novas guerras’” (2013: 7). Além disso, nos 
pressupostos das ‘novas guerras’ inclui-se o fac-
to de estas serem “difíceis de terminar e tende-
rem a alastrar” (2013: 8).
No que diz respeito à violência contra civis, se-
gundo Kaldor, o problema relativo ao cálculo 
sobre o rácio de vítimas civis/militares divide-se 
em três: fontes imprecisas; dificuldade em distin-
guir combatentes de civis (só há registos fidedig-
nos para os militares); e dificuldade em apurar 
correctamente as vítimas civis resultantes de vio-
lência directa ou de efeitos colaterais de bata-
lhas. Além disso, a autora considera ser “impos-
sível afirmar que a actual violência contra civis  
é pior do que as atrocidades baseadas no estado 
moderno, como o holocausto ou as purgas sovi-
éticas”. o que a teoria das ‘novas guerras’ defen-
de é que, primeiro, a maior parte da violência 
nas ‘novas guerras’ consiste na violência contra 
civis em vez de contra combatentes; segundo, 
que se tem registado um forte declínio nas mor-
tes em batalha e um aumento das mortes relacio-
nadas com a guerra; terceiro, há uma diminuição 
das baixas entre os soldados no total de mortes 
em guerras, quer por haver menos soldados  
a participar em guerras, quer devido ao declínio 
das batalhas. Finalmente, considera flagrante 
que para este debate se “obtenham boas e preci-
sas estatísticas para a morte de militares ao servi-
ço de um exército estatal, mas informações total-
mente inadequadas sobre a vasta maioria das 
vítimas” (2013: 7-9). 
outro argumento que a autora pretende realçar 
no seu artigo tem a ver com a contraposição en-
tre as ‘novas guerras’ e as guerras de Clausewitz: 
para Kaldor, as ‘novas guerras’ são guerras pós- 
-Clausewitz porque se tornou difícil distinguir 
entre os actores estatais e não-estatais, civis  
e combatentes e, por consequência, as guerras já 
não obedecem ao conceito tripartido de guerra 
definida pelo pensador do século XiX de estado, 
exército e povo. Nesta reapreciação do conceito 
de guerra, Kaldor identifica ainda outra diferen-
ça: para Clausewitz, a guerra era uma “competi-
ção de vontades”, ao passo que para a autora  
a guerra passou a ser “um empreendimento mú-
tuo”. No primeiro caso, a vitória de um implica  
a derrota do outro e, no segundo, “implica que 
ambos os lados precisam do outro de forma  
a levar a cabo a empreitada da guerra que, por 
consequência, tende a ser longa e inconclusiva” 
(2013: 12). o caso da “guerra contra o terror”,  

é para a autora exemplificativo deste seu argu-
mento: à luz da ‘competição de vontades’, “os 
terroristas não podem ser destruídos pelas for-
ças militares, uma vez que os terroristas não se 
distinguem da população, nem os terroristas po-
dem destruir as forças militares de um país”.  
À luz do ‘empreendimento mútuo’, em que “am-
bas as partes defendem valores superiores, então 
a acção e contra-reacção apenas contribuem para 
um prolongar da guerra que beneficia ambos os 
lados” (2013: 13). 
o debate está lançado mas para Kaldor está a fal-
tar o que chama “resposta política cosmopolita” 
para a resolução de um conflito de tipo ‘‘nova 
guerra’’– basear qualquer intervenção interna-
cional nos direitos individuais e no estado de di-
reito, que, quando for o caso, deve conter uma 
componente mista de policiamento e acção mili-
tarizada. independentemente de se concordar ou 
não com a teoria das ‘novas guerras’, é inegável o 
seu contributo, reconhecido também pelos críti-
cos, na compreensão dos conflitos contemporâ-
neos e na consequente tomada de decisões polí-
ticas. A violência que se verifica nos conflitos 
contemporâneos tem dinâmicas próprias. Requer 
por isso uma resposta concertada e adequada. n
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JANUS 2014

Foram muitas e proFundas as transforma-
ções ocorridas nas Forças amadas ao longo dos 
últimos cem anos, como não podia deixar de ser 
em função das extraordinárias mutações políti-
cas, sociais, estratégicas, científicas, tecnológicas 
e culturais que este ciclo histórico nos trouxe.
a mudança na natureza dos efetivos é uma dessas 
transformações. não é um processo de express-
são universal. pelo menos por enquanto, a sua 
emergência circunscreve-se basicamente às socie-
dades ocidentais e teve tradução particularmente 
significativa no pós Guerra Fria.
também não reflete uma maneira diferente de 
organizar as Forças armadas. os recursos e, no 
seu contexto, os decisivos recursos humanos, 
tendo sempre influência nessa estruturação, são, 
a esse propósito, essencialmente instrumentais  
e apenas isso. 
a opção por Forças armadas profissionais encon-
tra sobretudo racional e fundamento na profun-
da alteração do contexto político-estratégico  
e em modernos parâmetros societais, aí se in-
cluindo o sentimento das opiniões públicas.

A mudança 

ao promover, por critério ideológico, a identida-
de entre nação e instrumento militar, a revolução 
Francesa deu expressão máxima à conscrição.  
o exército era o povo em armas, tendo como im-
plícito o critério político fundamental da plena 
submissão do exército à nação (mira Vaz, 2002). 
durante o século XiX e até à i Guerra mundial, 
foi este o entendimento que generalizadamente 
perdurou.
mas foi precisamente com a i Guerra mundial 
que começou a despontar a reserva quanto ao 
modelo da conscrição, que muitos consideraram 
então como insuscetível de produzir militares ap-
tos a gerir nos melhores termos os equipamentos 
diferentes e tecnologicamente avançados que 
surgiram durante esse conflito (mira Vaz, 2001).
numa interessante reflexão, o ten-general Cabral 
Couto considera, em síntese, que as Forças arma-
das de conscrição são caraterísticas de três tipos 
de estados: os que avaliam fazer face a grandes 
ameaças de segurança, os estados jovens que, 
como tal, enfrentam importantes objetivos de 
consolidação nacional e, finalmente, os estados 
não-democráticos, fortemente ideologizados.  
e que as Forças armadas profissionais, apenas 
integradas por voluntários, são típicas dos esta-
dos que não pensam ter de travar um conflito 
militar no seu território e dos estados cujos regi-
mes democráticos optam por Forças armadas 
com menores efetivos e melhores equipamentos 
(a. Cabral Couto, 2012).
naturalmente é uma abordagem suscetível de 
discussão. mas facto é que a profissionalização 

militar encontra raízes na tradição anglo-saxóni-
ca, em particular nos estados unidos e no reino 
unido, países de forte marca democrática, de sa-
bidas preocupações em matéria de custo-eficácia 
e que há muito não têm a experiência de invasões 
do solo pátrio. 
após os regressos à conscrição ditados pelos dois 
conflitos mundiais e, no caso norte-americano, 
também pela Guerra do Vietname, verificou-se 
num caso e no outro, nos finais da década de 
1960 e início da de 1970, o estabelecimento de 
um serviço militar de base profissional, exclusiva-
mente assente em voluntários. na mesma esteira 
foram o Canadá, a austrália e a nova Zelândia, 
países da Commonwealth, cujo pensamento em 
matéria de defesa é fortemente influenciado pe-
las conceções britânicas.
posteriormente, em particular durante a década 
de 1990 e na década inicial deste século, a grande 
maioria dos estados membros da nato e da 
união europeia adotaram igualmente esse tipo 
de modelo. 
de algum modo trata-se de países com democra-
cias consolidadas e, em que começaram a preva-
lecer preocupações de segurança cooperativa.
excetuam-se basicamente os países escandinavos, 
embora todos eles, mantendo a conscrição, te-
nham ampliado muito significativamente os seus 
contigentes de voluntários, além de a suécia ter 
decidido o fim da conscrição e antecipe atingir  
a plena profissionalização em 2018. ressalva tam-
bém para os casos da Grécia e da turquia, natu-
ralmente muito determinados pela tensão que 
persiste entre ambos os estados. e, evidentemen-
te, para a suíça, cujo modelo militar é, a vários 
títulos, singularíssimo e porventura insuscetível 
de réplica noutras sociedades.

Os fundamentos da mudança

a opção de substituir conscritos por voluntários 
profissionais ou semi-profissionais baseou-se em 
vários racionais, cuja síntese pode ser talvez 
enunciada pela evidência de que as Forças arma-
das não escapam às tendências da pós-moderni-
dade (Fabrizio Battistelli, 2004). 
mas é interessante tentar reconhecer e entender 
os parâmetros fundamentais desta mudança. sem 
pretensões de exaustão, podem referir-se três 
como principais.
em primeiro lugar, é incontroverso que para as 
sociedades ocidentais o contexto político e estra-
tégico é hoje outro. não se identificam ameaças 
militares diretas que ponham em causa a inde-
pendência ou a integridade territorial, abundam 
as ameaças e os riscos transnacionais e assimétri-
cos a que se procura dar resposta longe das fron-
teiras tradicionais, evoluíram o modelo e o con-
ceito de segurança, hoje muito procurada por via 

cooperativa e atenta à dimensão humana, me-
diante parcerias e através de uma ação multidi-
mensional e interdisciplinar, no que os militares 
são um vetor entre múltiplos vetores, ainda que 
relevantíssimo e indispensável.
a isto se soma, em segundo lugar e seja qual for a 
sua absoluta justeza, um escrutínio da opinião 
pública sem precedente no passado e os senti-
mentos que daí resultam.
Finalmente, o debate centrado em torno de preo-
cupações ligadas à importante questão dos cus-
tos.
do primeiro e porventura principal parâmetro 
decorreram várias coisas. desde logo a circuns-
tância, que passou a ser pedido aos militares que 
defendessem a pátria, não dentro de fronteiras 
mas sim longe, em zonas menos presentes nos 
imaginários e nos registos históricos nacionais. 
isso não mudou o preceito essencial que corres-
ponde à disponibilidade dos militares para da-
rem a vida pelo seu país mas, perante os próprios 
militares e perante a coletividade nacional, alte-
rou profundamente as circunstâncias dessa dádi-
va, tornando nítido que para essas novas condi-
ções era mais adequado um novo tipo de 
militares.

ao mesmo tempo os conflitos contemporâneos 
fizeram apelo a outros aspetos. desde logo uma 
grande adaptabilidade para melhor enfrentar os 
desafios da incerteza e da instabilidade que mar-
cam os nossos tempos. depois uma maior capa-
cidade para agir em sociedades estranhas, para 
interagir com outros fatores da ação estratégica  
e para perceber, com considerável autonomia 
individual e mesmo nos baixos escalões de em-
prego tático, o potencial impacto político e psi-
cológico de ações da conduta militar, sabendo 
portanto decidir e agir em conformidade. tudo 
isto são desenvolvimentos que implicam uma 
preparação de duração incompatível com o perí-
odo típico do serviço por conscrição, mas que 
passou a ser possibilitada com militares profis-
sionais.
na mesma linha se situa a dimensão tecnológica. 
os contingentes são hoje culturalmente mais 
evoluídos e mais aptos a aprender, mas as Forças 

3.5 • Metamorfoses da violência

Mudança nas Forças Armadas: do povo armado
aos exércitos profissionais Luís Valença Pinto

[...]a profissionalização 
militar [implica] um debate 
determinado por questões 
objetivas de contexto histórico, 
político, estratégico, social e 
económico [...]
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armadas operam equipamentos e meios tão sofis-
ticados que é agora necessária uma formação 
mais longa e mais cuidada. e isso não se mostra 
viável no caso da conscrição.
a desigualdade e o desequilíbrio social que a par-
tir de certa altura caraterizaram a conscrição fo-
ram catalisadores muito importantes desta trans-
formação. de facto e sobretudo nos tempos 
posteriores à Guerra Fria, ocorreu compreensi-
velmente uma diminuição da dimensão das For-
ças armadas ocidentais, com imediatas conse-
quências no volume dos seus efetivos. ainda que 
o preceito da obrigatoriedade do serviço militar 
continuasse a ser considerado geral e universal,  
o número de incorporados reduziu-se muito por 
comparação com o contingente para o efeito dis-
ponível, definindo desigualdades e acarretando 
mal-estar social, agravado pela circunstância de, 
no caso mais comum, essa incorporação limitada 
incidir sobre os jovens de condição social mais 
baixa. por exemplo, no caso português o número 
de incorporados chegou a ser da ordem de um 
terço dos homens recrutáveis e, com poucas ex-
ceções, muito assente nos jovens de menor esco-
laridade e maior debilidade económico-social.
a isto se somou a questão do género. no contex-
to dos esforços por plena igualdade de género  
e no entendimento que a defesa nacional, sendo 
um dever, era simultaneamente um direito, as 
mulheres reivindicaram a oportunidade de servir 
nas fileiras, o que, aumentando pelo menos para 
o dobro o efetivo em situação de incorporação, 
confirmou a inadequação da conscrição para esse 
propósito.
a equação dos custos foi também parte do deba-
te. mas, porventura este aspeto nunca foi com-
pletamente avaliado. É certo que os novos mili-
tares profissionais trouxeram maiores encargos, 
nomeadamente com salários e prestações so-
ciais, mas não é menos verdade que, abando-
nando a conscrição, foi possível reduzir o nú-
mero de quartéis e obter desempenhos 
melhores ou equivalentes com efetivos mais re-
duzidos. refira-se ainda que é tudo menos vero-
símil que, numa situação de relativa paz, de 
contingentes mais escolarizados e numa socie-
dade com novos hábitos e exigências, fosse pen-
sável manter conscritos com os exíguos soldos 
que era corrente auferirem.
assegurar em quantidade e qualidade o número 

de voluntários necessários foi em si mesmo um 
desafio com claras implicações para esta transfor-
mação das Forças armadas. 
em primeiro lugar tratou-se de substituir a cláss-
sica e passiva atitude do recrutamento, em que 
competia aos cidadãos apresentarem-se para 
cumprir uma obrigação, por uma atitude aguerri-
da e imaginativa de obtenção de recursos huma-
nos, numa ação em que a iniciativa passou a ca-
ber essencialmente às Forças armadas e não aos 
cidadãos. a esta mudança, que seria assinalável 
apenas como alteração de uma prática secular, 
correspondeu uma decisiva evolução de mentali-
dade no sentido geral da transformação militar.
mesmo perante o espectro de não satisfação dos 
efetivos pretendidos, a exigência nos padrões de 
seleção e formação foi outro passso nesse senti-
do. ao mesmo tempo abriram-se as fileiras às mu-
lheres, confirmando-se que essa nova situação, 
trazendo requisitos novos, não gerou significati-
vas afetações, designadamente de caráter opera-
cional. 
Com o receio de não alcançarem os efetivos 
profissionais que pretendiam, alguns países 
aceitaram incorporar nas suas fileiras cidadãos 
de outras nacionalidades. por exemplo, nos ca-
sos de espanha, a latino-americanos de língua 
castelhana e da Holanda, a nacionais do surina-
me. em portugal, em 2004, os responsáveis po-
líticos não excluíram essa eventualidade se tal 
se mostrasse necessário, ao que se opuseram 
com sucesso as autoridades militares, vivamente 
empenhadas na preservação do caráter nacional 
das Forças armadas e que viam nessa hipótese 
uma ruptura de natureza histórica com graves 
implicações.
essa aposta foi decisiva para resolver o proble-
ma fundamental da profissionalização militar, 
que consiste em salvaguardar e se possível re-
forçar a ligação dos seus elementos aos valores 
nacionais, estimulando a compreensão de que  
o serviço que prestam é conduzido no interesse 
da comunidade e realizado em nome e ao servi-
ço da nação. Com esta postura, que nada tem de 
artificial, salvaguarda-se o vínculo essencial en-
tre a nação e as suas Forças armadas e garante-
se a coerência entre condição militar e cidada-
nia. eliminando-se a leitura redutora de que 
esses laços fundamentais são exclusivos da 
conscrição.

na delicada matéria que sem dúvida é a profis-
sionalização militar, as Forças armadas entende-
ram que o debate não podia ser um debate abs-
trato, antes que era um debate determinado por 
questões objetivas de contexto histórico, políti-
co, estratégico, social e económico, que a ele 
não correspondiam, numa fatal relação de cau-
sa-efeito, as dimensões da desnacionalização e 
da civilinização da instituição militar e que, o 
que era verdadeiramente construtivo era reunir 
as condições e as regras que garantissem a pos-
sibilidade de «fazer da necessidade virtude» 
(Battistelli, 2004). n
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Visões clássicas sobre militares e sociedade. Uma breVíssima síntese

Nas décadas de 1950 e 1960 afirmaram-se duas interpretações acerca das rela-
ções entre militares e sociedade e da consequente caraterização da profissão 
militar. Propuseram-nas Samuel Huntington e Morris Janowitz. Posteriormente 
Charles Moskos elaborou sobre os mesmos temas. Essas três interpretações 
são hoje referências clássicas.  
Para Huntigton, acima de tudo preocupado com o controlo político das Forças 
Armadas, aspeto do seu pensamento nem sempre completamente compreen-
dido, prevalecia um modelo dito institucionalista, em que os militares, sendo 
uma profissão bem diferenciada e específica, com traços bastante permanen-
tes, não detêm preocupações politicas e constituem, de modo tendencialmen-
te permanente, um corpo à parte na sociedade.
A tese de Janowitz é de natureza funcionalista ou ocupacional, isto é, as Forças 

Armadas são entendidas como parte integrante da sociedade, detendo nela res-
ponsabilidades, funções e competências próprias, mas com caráter evolutivo  
e dinâmico, podendo tender a assemelharem-se às organizações não militares.
Moskos, escrevendo na década de 1980, elaborou o que na prática  pode ser 
considerada uma síntese dessas duas correntes, propondo um modelo plura-
lista, que acomodasse uma perspetiva institucional para as dimensões comba-
tentes, diretamente ligadas ao exercício da violência e uma perspetiva 
funcional para as restantes dimensões das Forças Armadas. 
Apesar de ultrapassadas, as três teses continuam a oferecer um útil instrumen-
to analítico e interpretativo, ainda que, objetivamente, não definam opções 
relativamente à inserção dos aparelhos militares nas sociedades, ou à definição 
da natureza e tipo profissional dos seus membros.
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A emergênciA de novAs lógicAs de identi-
dAde securitária tem vindo a moldar a cultura da 
paz e da violência condicionando políticas, práti-
cas e instrumentos de segurança. estas têm acom-
panhado a evolução das relações entre atores 
internacionais, determinando quer o entendi-
mento sobre o fim da bipolaridade, do equilíbrio 
do terror e da dissuasão, quer o sentido da ex-
pressão transversal das designadas ‘novas’ amea-
ças no período pós-11 de setembro e mais recen-
temente das consequências securitárias da crise 
económica e financeira. estas fases de transição 
no plano internacional produziram alterações 
importantes no que concerne os mecanismos 
de contenção da violência, cuja expressão geo-
gráfica e funcional se deslocalizou, desnacionali-
zou e desterritorializou, enquanto que o mono-
pólio da violência, centrado na segurança do 
estado, se re-territorializou. esta tendência veio 
contrariar o reforço da segurança coletiva, articu-
lada em torno das organizações internacionais, 
que caracterizara o período pós guerra Fria, em 
benefício de um monopólio legítimo da violência 
renacionalizado e centrado em preocupações de 
segurança nacional, de segurança interna e nos 
interesses nacionais de estados individualmente 
coligados. A configuração de novas ameaças e a 
expressão difusa da violência, mais difícil de miti-
gar e conter, veio exacerbar a perceção de disrup-
ção da normalidade e do potencial devastador da 
ameaça sustentada por novas práticas e tecnolo-
gias de guerra, obrigando a uma deslocalização 
do exercício da segurança do espaço territorial 
do estado, para o espaço da fronteira longínqua.
no pós-guerra Fria, a produção de lógicas de 
substituição securitária tem acompanhando a 
emergência de novos discursos da paz e da vio-
lência que acentuam clivagens culturais, civiliza-
cionais e religiosas como elementos definidores 
da identidade de segurança, em detrimento de 
argumentos de pendor puramente político-ideo-
lógico. Por seu lado, o fenómeno da democratiza-
ção no acesso à informação tem tido um impacto 
sobre a perceção de substância da ameaça e da 
proporcionalidade da violência, com duas conse-
quências. em primeiro lugar, sobre a perceção e 
apoio público a políticas de exceção no plano da 
segurança nacional em geral e do contraterroris-
mo em particular, acentuando o interesse por re-
gimes de regulação e proteção de direitos, liber-
dades e garantias, ao mesmo tempo que gerou 
um clima permeável à manifestação de fenómenos 
como o Wikileaks ou mais recentemente o caso 
edward snowdan. em segundo lugar, pela forma 
como essa perceção pressiona instâncias interna-
cionais e autoridades nacionais a desenvolver 
mecanismos de punição da violência desmedida 
através do estabelecimento de tribunais interna-

cionais e de uma renovada consciência em rela-
ção à necessidade de uma maior vinculação a re-
gimes normativos internacionais, quer no plano 
da regulação, quer no plano da punição. 
o impacto de novas ameaças veio ainda possibili-
tar a coexistência entre uma lógica de atuação e 
regulação estatocêntrica, assente na proteção dos 
interesses dos estados e uma lógica de segurança 
humana e de governação cosmopolita, articulada 
em torno de uma valorização do indivíduo e dos 
valores e direitos reconhecidos como universais. 
no mundo contemporâneo a perda do monopó-
lio legítimo da violência tem resultado, em larga 
medida, da concomitância entre a transnacionali-
zação da origem e expressão das ameaças, a inter-
venção de novos atores na conflitualidade e a 
privatização da resposta militar. neste contexto, 
também a modificação dos mecanismos de res-
posta à violência tem vindo a acompanhar a ero-
são de dois monopólios clássicos. em primeiro 
lugar, o do monopólio legítimo da violência em 
que o estado chama a si o direito e o dever do 
exercício da violência. em segundo, a erosão do 
monopólio do estado como único regulador, 
facilitador e produtor de segurança concorrendo 
hoje, naqueles planos, com outros atores no sis-
tema internacional. 

A perda do monopólio legítimo da violência foi 
igualmente acompanhado pela emergência de 
dois novos paradigmas. Por um lado, por uma 
revalorização de macroameaças como o terroris-
mo internacional, a proliferação de armamentos, 
a ameaça química, biológica e bacteriológica, os 
estados falhados, o narcotráfico, o ciberterroris-
mo e a ciberjihad, que vieram preencher o vazio 
deixado pelo fim da bipolaridade e do equilíbrio 
do terror. estas macroameaças acabaram por pro-
duzir novos referenciais da segurança, incluindo 
novos objetos de referência desde a segurança do 
território, à sustentabilidade alimentar e energé-
tica no plano global. Por outro, pela emergência 
de um paradoxo entre a dimensão transnacional 
da origem e das consequências daquelas macroa-
meaças e a tentativa de renacionalização da legiti-

mação das práticas e dos mecanismos de ação no 
controlo e contenção das mesmas.
na transição do milénio, fruto das ocorrências no 
plano da segurança internacional, assistiu-se a 
uma maior atenção sobre a ação das comunida-
des de peritos de segurança e das informações. 
estas comunidades passaram a ser entendidas 
como ‘modeladoras’ da realidade, pela forma 
como identificam e interpretam temas de segu-
rança para uma audiência comum, sendo respon-
sáveis pela construção de narrativas da seguran-
ça, da insegurança ou as chamadas ‘narrativas do 
medo’, na expressão clássica de Jacques derrida1, 
com base nas quais se produz uma legitimação 
linguística e moral da atuação daqueles atores 
securitários. A expressão de narrativas fomenta-
doras ou mitigadoras da violência resulta em lar-
ga medida da valorização de elementos que mol-
dam, quer as identidades de segurança com base 
em imagens e estereótipos, quer os termos que 
legitimam um dado mandato, o desenvolvimento 
de políticas de gestão e contenção da violência e 
que validam um dado curso de ação baseado em 
retóricas de justificação.
no plano da relação entre identidade e alterida-
de, a agregação de elementos de proximidade 
em torno de um princípio de segurança coletiva, 
resultante de afinidades ideológicas, do emprego 
de poder militar na sua preservação e da mutua-
lização da valorização geoestratégica do territó-
rio entre estados amigos, própria das alianças 
militares clássicas, foi parcialmente substituída 
por outros elementos de agregação identitária. A 
valorização de direitos humanos, das minorias, 
da democracia e da identidade de sistemas eco-
nómicos passaram a funcionar como novos re-
quisitos de integração nas comunidades de segu-
rança, fomentando a perpetuação de relações 
pacíficas entre países amigos.2 Ainda neste en-
quadramento, a ideia de preservação da integri-
dade da identidade demoliberal, através de me-
didas de defesa coletiva e territorial, passou a ser 
projetada num conceito de segurança alargada 
para além da preservação das alianças formais, 
centrando-se antes em mecanismos de vontades 
coligadas e de ações de índole pre-emptiva, pre-
ventiva e unilateral.
não apenas o fim da guerra Fria, mas também o 
fim da bipolaridade e a implosão de zonas de in-
fluência ideológica que a sustentavam, mais do 
que o fenómeno do terrorismo internacional, vie-
ram introduzir alterações importantes no que 
respeita à gestão da violência e da conflitualida-
de.3 em primeiro lugar, a intervenção de novos 
atores na conflitualidade resultante da erosão das 
estruturas centralizadas do estado causou uma 
quebra no monopólio da violência, fruto da frag-
mentação dos exércitos e de forças policiais na-
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cionais na sequência de intervenções externas 
(por exemplo nos Balcãs, iraque e líbia) ou a 
eclosão de guerras de proximidade (por exemplo 
na somália e república centro-Africana). em se-
gundo, a alteração dos objetivos da guerra pas-
sou a ser condicionada pela reemergência de po-
líticas de identidade centradas na exclusão de 
outros grupos étnicos e religiosos (por exemplo 
Kosovo, Bósnia-Herzegóvina, sudão, ruanda, 
congo e Quirguistão). em terceiro, a intervenção 
de exércitos nacionais e regulares organizados 
sob o controlo democrático do estado, subordi-
nados a uma cadeia de comando única, orienta-
dos por códigos de conduta militar semelhantes 
e subordinados às normas do direito internacio-
nal, passou a coexistir e a ser afetado pela prolife-
ração de grupos de paramilitares, pelos designa-
dos exércitos de libertação nacional, grupos 
rebeldes, grupos terroristas e grupos de insur-
gentes. estes atores, ao desencadearem ações de 
violência extrema, têm dificultado uma resolução 
negociada e pacífica de crises e conflitos, dada a 
proliferação de intervenientes e potenciais inter-
locutores, que se apresentam como legítimos 
representantes das nações.4 os recentes casos da 
líbia e síria são uma ilustração inequívoca desta 
situação, que tem desafiado a legitimidade, a cre-
dibilidade e a eficiência da diplomacia interna-
cional, com consequências sobre o exercício do 
direito internacional na proteção de direitos hu-
manos, na facilitação de ajuda humanitária e na 
reposição da estabilidade regional.
os efeitos da transnacionalização da ameaça e da 
disrupção das estruturas tradicionais das forças 
armadas e forças policiais nacionais têm também 
tido consequências sobre as práticas de seguran-
ça e defesa, que os estados já não conseguem 
gerir unilateralmente por motivos de legitimida-
de interna e internacional, de sustentabilidade 
política e material de recursos e por razões de 
apoio público no que respeita à contenção da 
violência armada. esta ameaça transnacional, as-
sociada ao impacto da crise económica e financei-
ra e da revolução operada pelas tecnologias de 
guerra, tem tido consequências diretas sobre a 
modernização, a profissionalização e reforma dos 

aparelhos militares, sobre a reconfiguração das 
missões e sobre a adaptação de novos sistemas 
de forças e tecnologias de guerra. o período  
pós-11 de setembro modelou a geografia da se-
gurança, redefiniu o estatuto do combatente, 
protegido pelo direito da guerra, distinguindo-o 
do não combatente5, ampliou o âmbito de aplica-
ção da extensão da responsabilidade de proteger 
e a possibilidade de ingerência nos assuntos 
internos dos estados, tendo também fomentado 
o desenvolvimento de novas tecnologias de guer-
ra, através de novas plataformas e sistemas de 
informações e do desenvolvimento de novos 
multiplicadores de força militar. 
no plano das organizações internacionais, a mirí-
ade de reestruturações das organizações de segu-
rança e de defesa tem conduzido a uma situação 
de isomorfismo institucional em que as organiza-
ções de pendor político se militarizam, enquanto 
as de âmbito militar chamam a si propósito diplo-
mático, político e civil na prevenção dos confli-
tos, na contenção da violência e na salvaguarda 
da paz. também no plano da gestão da violência 
e volvida mais de uma década sobre as primeiras 
intervenções no grande médio oriente, assiste-se 
ao esboço de uma tendência para a ação preven-
tiva e inclusiva através da designada abordagem 
abrangente.6 esta constitui uma resposta dos es-
tados e das organizações internacionais ao limita-
do efeito da resposta militar na contenção da 
violência decorrente do terrorismo internacional, 
da proliferação de armamentos ou das transições 
de regime em zonas de instabilidade política, so-
cial e económica. A adoção de uma abordagem 
abrangente tem tido um impacto positivo sobre o 
desenvolvimento de sinergias entre os domínios 
civil-militar, facilitando a transição da crise para a 
paz e para a estabilidade, nomeadamente através 
de uma melhor articulação entre ação preventiva 
e reativa na mitigação da cultura de violência, no 
fomento de programas de ajuda humanitária, na 
promoção da ajuda ao desenvolvimento, na parti-
lha da responsabilidade e na restauração do direi-
to e dever de apropriação sobre um futuro mais 
pacífico por parte de comunidades, nações e es-
tados. tal como observado por galtung, a clássica 

resolução de conflitos tem que transcender a 
mera mediação7 substituindo-a por abordagens 
holísticas através de processos que relacionem a 
causalidade da violência com o diagnóstico da 
crise ou do conflito, possibilitando o encontro de 
soluções estruturais conducentes à paz sustenta-
da e à estabilidade internacional. n
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IdentIdade securItárIa da unIão europeIa

Os efeitos das intervenções no afeganistão e Iraque suscitaram reações por parte da academia, dos gover-
nos e do público, que se traduziram num interesse renovado na (re)construção de identidades securitá-
rias com impacto sobre a cultura da paz e sobre a reação a culturas da violência, nomeadamente  por 
parte dos europeus.  No contexto da união europeia esta reconstrução assumiu contornos singulares 
centrados em níveis de diferenciação específicos. em primeiro lugar, pelo reconhecimento do carácter 
distinto dos princípios e das práticas da cultura de segurança europeia em relação às de outros atores 
internacionais, quer em relação às dinâmicas resultantes do novo ‘orientalismo’, quer em relação aos 
efeitos da política externa dos eua no pós-11 de setembro, produtores de novos mecanismos de alteri-
dade. em segundo lugar, pela constatação de diferenças entre o sistema de valores e de princípios dos 
estados membros da união e a expetativa da sua universalização na vizinhança próxima da europa. em 
terceiro lugar, pela crescente securização de temas com base nos quais se moldam os contornos da iden-
tidade e alteridade, enfatizando-se a diferenciação na relação com o Outro e que têm influenciado políti-
cas de vizinhança, emigração e asilo. em quarto, pela promoção de uma cultura da paz europeia de 
pendor universalista, por oposição às vocações externas excepcionalistas de potências como a eua, a 
Rússia, ou a china. Por último, pelo fato de a identidade de segurança europeia ter uma aptidão normati-
va, regulativa e civil distinta da de outras organizações de segurança, nomeadamente a NatO.

Ver também Thomas Diez (2004) Europe’s others and the return of geopolitics, Cambridge Review of International Affairs, Vol 17, nº2, pp.319-335.
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AtuAlmente, o direito internacional estabelece 
uma complexa regulamentação relativamente ao 
recurso à força, ou melhor dizendo, à prevenção e 
ao controlo do recurso à força nas relações interna-
cionais. A Carta das nações unidas estabelece a 
base para esse sistema, consolidando a evolução 
do paradigma da restrição do uso da força que 
emerge no século XX, por contraposição ao para-
digma anterior da liberdade de recurso à força. 
A temática do recurso à força, sua proibição e exce-
ções, insere-se na dimensão do jus ad bellum, 
enquanto o jus in bello se refere à condução das 
hostilidades, independentemente da licitude do 
uso da força (o direito internacional humanitário).
A vivência da Primeira Grande Guerra tornou 
mais intenso um discurso idealista sobre a restri-
ção do recurso à força, que vinha sendo matura-
do desde as Conferências da Haia de 1899 e 
1907, como condição lógica para a paz. A concre-
tização desse discurso trouxe uma grande novida-
de: a mudança de paradigma no discurso que 
vem desde Grócio, na medida em que o recurso à 
força deixou de se reger por uma lógica de limita-
ção por referência a certas condições, para passar 
a obedecer a uma regra de proibição, embora na 
prática se concretizasse apenas em hipóteses ex-
cecionais. O Pacto da Sociedade das nações, con-
solidado no tratado de Versalhes de 1919, reco-
nhece que a paz e a segurança internacionais 
implicam a «aceitação de obrigações de não re-
correr à guerra». A Sociedade das nações seria 
responsável por garantir o cumprimento da proi-
bição. Contudo, se por um lado a proibição tinha 
uma amplitude reduzida e consistia na prática 
numa “moratória de guerra” na pendência da ten-
tativa da resolução da controvérsia por via pacífi-
ca, por outro lado a Sociedade das nações foi 

impotente para impedir vários conflitos armados 
que se seguiram.
O passo decisivo para o estabelecimento de uma 
obrigação universal e geral de proibição do uso 
da força deu-se com o Pacto Briand-Kellogg, de 
1928, através do qual as grandes potências à épo-
ca condenaram e renunciaram ao uso da força 
nas suas relações internacionais. Aquele que ini-
cialmente era uma proposta de tratado bilateral 
entre os euA e a França acabou por ser aberto à 
vinculação de outros estados. O princípio de 
proibição do recurso à força nas relações interna-
cionais ficou, assim, estabelecido de forma irre-
versível. todavia, o Pacto nada referia sobre as 
consequências da violação desta proibição.
Com a conclusão da Carta das nações unidas em 
1945 fica consagrada definitivamente a proibição 
do uso ou da ameaça do uso da força nas relações 
entre estados. O artigo 2.º, n.º 4 da Carta estabe-
lece, pois, que «os membros deverão abster-se nas 
suas relações internacionais de recorrer à ameaça 
ou ao uso da força, quer seja contra a integridade 
territorial ou a independência política de um es-
tado, quer seja de qualquer outro modo incom-
patível com os objetivos das nações unidas».

Exceções à proibição

existem duas importantes exceções à proibição 
do uso da força nas relações internacionais: a 
adoção de medidas militares pelo Conselho de 
Segurança das nações unidas e o exercício do 
direito à legítima defesa. uma vez que as nações 
unidas detêm o monopólio do poder bélico pú-
blico internacional (artigo 24.º, n.º 1 da Carta das 
nações unidas), é também a Carta que estabelece 
aquelas duas exceções, respetivamente no seu 
capítulo VII e no seu artigo 51.º.

Os poderes consagrados no capítulo VII são, de 
entre os poderes que a Carta confere ao Conse-
lho de Segurança para o cumprimento dos deve-
res impostos pela sua responsabilidade principal 
na manutenção da paz e segurança internacio-
nais, os de conteúdo mais amplo e impositivo, 
permitindo a aplicação de um vasto rol de medi-
das que podem ter um profundo impacto no 
membro da comunidade internacional das quais 
seja alvo. no caso em que o Conselho de Segu-
rança determine a existência de uma ameaça à 
paz, rutura da paz ou ato de agressão, aquele ór-
gão pode “recomendar ou decidir” medidas que 
permitam a manutenção ou o restabelecimento 
da paz e da segurança internacionais: medidas 
não-militares, ou medidas militares. mesmo sem 
os mecanismos de imposição das medidas previs-
tas no capítulo VII, o Conselho de Segurança con-
tinua a deter, evidentemente, o poder de decidir 
a aplicação de medidas militares.
A aplicação de uma daquelas medidas, como se 
referiu, pressupõe que num momento prévio o 
Conselho de Segurança determine a existência de 
uma situação de ameaça à paz, de rutura da paz, 
ou de ato de agressão. Ora, estes são conceitos 
indeterminados, o que confere ao Concelho de 
Segurança uma grande latitude na decisão de 
agir, possuindo um poder discricionário amplo 
para determinar que uma situação é fundamento 
para aplicação de medidas militares. O capítulo 
VII é o fundamento para o Conselho de Seguran-
ça autorizar operações de manutenção da paz ou 
intervenções militares como as da “Guerra do 
Golfo” em 1991 (S/ReS/678) ou, mais recente-
mente, na líbia em 2011 (S/ReS/1973).
A outra exceção é, conforme se referiu, o direito à 
legítima defesa consagrado no artigo 51.º da Carta 
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das nações unidas. Aquela disposição estabelece 
que «nada na presente Carta prejudicará o direito 
inerente de legítima defesa individual ou coletiva 
em caso de ataque armado (…)». A legítima defe-
sa apenas é permitida, pois, em resposta a um 
“ataque armado” e não relativamente a qualquer 
“uso ou ameaça de uso da força” (conceito mais 
amplo). neste sentido, a legítima defesa é reação 
legítima nos seguintes casos, pressupondo sem-
pre um nível significativo quanto à sua intensida-
de, escala e efeitos: invasão, bombardeamento 
e tiroteio transfronteiriço; bloqueio; ataques a en-
tidades e instituições oficiais no estrangeiro; viola-
ção de acordos relativos ao estacionamento de 
forças nacionais no estrangeiro; disponibilização 
do território nacional a forças de estado estrangei-
ro para efetuarem um ataque armado a um tercei-
ro estado; participação no uso da força por gru-
pos militarizados não-governamentais.

A legítima defesa pode ser individual (apenas 
pelo estado que sofreu o ataque armado) ou co-
letiva (pelo estado que sofreu o ataque e por 
outros que intervenham em defesa do estado ata-
cado). A legítima defesa exercida coletivamente 
tem por base, normalmente, acordos de proteção 
mútua e assistência. É de tal exemplo o tratado 
do Atlântico norte de 1949 (que estabelece a 
OtAn) ao referir no seu artigo 5.º que, nos ter-
mos do artigo 51.º da Carta das nações unidas, 
um ataque contra uma Parte no tratado cria um 
dever para as outras Partes de assistir e agir na 
defesa da Parte atacada.
O exercício da legítima defesa, individual ou cole-
tiva, tem limites. ele é legítimo até ao momento 
em que o Conselho de Segurança tome as medi-
das necessárias para parar o ataque armado e as-
segurar a paz e a segurança relativamente à situa-
ção em causa. no entretanto, todas as medidas 
tomadas pelos estados em legítima defesa devem 

ser comunicadas prontamente ao Conselho de 
Segurança. Por outro lado, a ação em legítima de-
fesa rege-se pelos princípios da proporcionalida-
de e da necessidade.

A legítima defesa:
prevenção versus preempção

A doutrina não é consensual relativamente à 
questão de saber em que momento a defesa con-
tra um ataque se torna legítima. esta é uma pro-
blemática de especial relevância, na medida em 
que, quanto maior a distância temporal entre o 
exercício da legítima defesa e um ataque armado, 
menos objectiva e criteriosa se torna a avaliação 
do recurso à legítima defesa, logo tornando-a 
mais discricionária. no limite, a legítima defesa 
pode ser um mero expediente formal legitimador 
de uma ação militar que não encontra fundamen-
to no direito internacional. este distanciamento 
relativamente ao ataque armado efetivo (que as-
sim se situa apenas no âmbito das probabilida-
des) pode significar o esvaziamento do conteúdo 
da proibição do uso e da ameaça do uso da força.
esta problemática tem expressão no debate entre 
legítima defesa preventiva (ou antecipatória) e legí-
tima defesa preemptiva. neste contexto, “preven-
ção” significa uma ação armada antecipada no tem-
po a fim de acautelar que um estado não seja alvo 
de um eventual ataque armado, que não é iminente 
e pode até nem sequer estar planeado (um critério 
subjetivo que se presta a uma grande discricionari-
dade). Já “preempção” significa aqui uma reação 
em legítima defesa a um ataque armado efetivo.
A legítima defesa preventiva (frequentemente refe-
rida como “guerra preventiva”) é contrária ao espí-

rito e letra do artigo 51.º da Carta. A legítima defesa 
aí consagrada está restringida às situações de efeti-
va ocorrência de um ataque armado (um critério 
objetivo). O propósito é o de limitar o mais possí-
vel o recurso à força nas relações internacionais.
embora a doutrina da legítima defesa preventiva 
tenha já sido invocada anteriormente – por exem-
plo, para justificar a invasão da Polónia decidida 
pelo regime nazi, que veio dar origem à Segunda 
Grande Guerra – tem sido nos tempos mais recen-
tes debatida com maior intensidade. Após os ata-
ques terroristas de 11 de setembro de 2011, em que 
ficou demonstrada a capacidade de atores não-es-
taduais provocarem atos de grande violência em 
qualquer parte do mundo (no caso, nos euA), foi 
elaborada aquela que é conhecida por “doutrina 
Bush”. esta abordagem de política externa, asso-
ciada à administração do ex-presidente do euA 
George W. Bush, inclui a defesa da “guerra pre-
ventiva” como forma de fazer face a ameaças à se-
gurança dos euA com origem em estados gover-
nados por “regimes párias” (desde logo, o “eixo 
do mal”) e até atores não-estaduais como sejam os 
grupos terroristas. A invasão do Iraque em 2003 
por uma coligação liderada pelos euA e pelo Rei-
no unido, sem que tivesse havido a necessária 
autorização pelo Conselho de Segurança, é uma 
manifestação desta doutrina.

Metamorfose: os conflitos armados
não-internacionais

A regra da proibição do uso ou ameaça do uso da 
força (bem como a restrição dos casos de exce-
ção) constitui um pilar da sociedade internacio-
nal, promovendo relações mais pacíficas e enfati-
zando a resolução pacífica dos conflitos. Contudo, 
importa também realçar que a sua aplicação 
(logo, relevância) se restringe aos conflitos arma-
dos interestaduais. 
Atualmente observa-se a tendência para a dimi-
nuição das situações de conflito interestadual (in-
cluindo as de conflito internacionalizado), sendo 
o seu número atual significativamente menor do 
que em 1946. Pelo contrário, o número de confli-
tos armados de natureza não-internacional (intra-
estadual) era em 2012 muito superior ao de 1946, 
e de um grau global de intensidade mais elevado. 
O que significa, por um lado, que a relevância da 
proibição do uso da força é hoje menor no pano-
rama geral dos conflitos armados, e que, por ou-
tro lado e em consequência, são cada vez mais 
importantes as políticas e ações de prevenção de 
conflitos. n

A regra da proibição do uso 
ou ameaça do uso da força 
constitui um pilar da sociedade 
internacional.

A proibição do uso ou AmeAçA do uso dA forçA nA CArtA dAs nAções unidAs

Foi com a memória dos horrores vividos na Segunda Grande Guerra que os “povos das Nações Unidas” 
afirmaram a sua vontade decidida de cooperar para viver num clima de paz e segurança, promovendo 
o bem-estar e renunciando ao uso da força armada. O artigo 2.º, n.º 4 da Carta das Nações Unidas cristaliza 
o princípio diretor relativamente ao recurso à força nas relações internacionais: a proibição do uso 
ou ameaça do uso da força por parte dos Estados nas suas relações internacionais. Trata-se de uma norma 
consuetudinária imperativa (de jus cogens).
A proibição inclui não apenas o uso efetivo da força (constatação objetiva), mas também a ameaça do uso 
da força, i.e. a manifestação da intenção coerciva que pretende condicionar um comportamento pela 
perspetiva do uso da força (constatação algo subjetiva e que se presta a uma maior indeterminação). 
Na prática internacional, a consideração da “ameaça” do uso da força está menos presente, uma vez que, 
via de regra, degenera no efetivo uso da força. Ela tem assim menor atenção. Por outro lado, a mera 
ameaça goza habitualmente de uma maior tolerância do que o efetivo uso da força, apesar de quer o uso, 
quer a ameaça do uso, terem um idêntico valor normativo de proibição.
No parecer Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, de 1996, o Tribunal Internacional de 
Justiça entendeu que a posse de armas nucleares poderia constituir uma ameaça de uso da força. O argu-
mento é o de que a política de dissuasão apenas é eficaz se a intenção de usar armas nucleares for credível.
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A violênciA ArmAdA provocA, por ano, milha-
res de mortos, rasga purulentos sulcos psíquicos 
e físicos em cidadãos e sociedades, arrasa equilí-
brios, vidas e futuros, afetando progressos, econo-
mias, a paz e a segurança, regionais e mundiais. 
o aumento de Estados em situação de fragilidade, 
a corrupção, os totalitarismos, as discriminações 
raciais, étnicas e religiosas, as alterações nas polí-
ticas devidas à economia, as heranças da Guerra 
Fria, os financiamentos dos conflitos e o fácil aces-
so a armas e munições, têm gerado relações entre 
conflitos armados, violência armada, terrorismo 
e criminalidade organizada. Tal afeta o desenvol-
vimento humano, atraindo a sociedade civil para 
a violência armada, assumindo esta o trágico 
lema inter arma silent leges (entre armas silen-
ciem-se as leis). importa, assim, perceber a evolu-
ção do conceito de violência armada, desde a i 
Guerra mundial (i Gm) até ao quotidiano.

Da I GM ao fim da II GM

A destruição ocorrida, em 1914-1918, na Europa, 
pôs fim ao crescimento e desenvolvimento vivi-
dos desde a conferência de viena (1815), assen-
tes no comércio livre, na globalização e na evolu-
ção tecnológica, promotoras da paz, à guisa das 
teorias de Adam Smith. A i Gm surgiu numa Euro-
pa sujeita às lutas de classes, ao nacionalismo 
contestador do livre comércio e defensor de blo-
cos económicos e ao pavor pela revolução comu-
nista e violência anarquista. A i Gm provocou 
cerca de 9.000.000 de mortos, a maior parte mili-
tares, e 37.000.000 de vítimas, cerca de cinco por 
cento delas civis. nela banalizou-se a violência 
para se atingir o terror, ressaltando a fratura de 
impérios, a indução de totalitarismos e um lega-
do de violência facultada. A extrema violência da 
i Gm originou, através das potências vencedoras, 

em abril de 1919, a Sociedade das nações (Sn), 
para garantir a paz mundial e, em agosto de 1928, 
a constituição do pacto Briand-Kellogg, que ilegi-
tima a guerra como solução de conflitos entre 
Estados.
Entre 1918-1939, surgiram guerras geradas nas 
ideologias e no totalitarismo, como a guerra civil 
russa (1918-1920 e 1928-1953), ou a guerra sino-
japonesa (1926-1949).
Estima-se que os mortos da ii Gm atingiram os 
66.000.000 e que 46.000.000 eram civis. os obje-
tivos militares extravasaram o terreno e as forças 
militares, englobando pontos nevrálgicos e urba-
nos e centros de economia. A ii Gm banalizou o 
terror através da violência, atacando-se civis 
como alvos militares. das cinzas da Sn (formal-
mente extinta em 1946) surgiu, em 1945, a onU, 
visando garantir a paz mundial e a regulação da 
violência.
neste período, a violência era a essência da guer-
ra e esta era a manifestação incontida, totalitária 
e completa daquela. A guerra total era uma mani-
festação viva de violência armada.

Durante a Guerra Fria

Após a ii Gm o mundo esteve suspenso na paz 
consentida pelo medo da destruição em massa e 
tudo gravitou em torno das duas potências emer-
gentes: os EUA e a UrSS.
nesta era emergiu a dúvida sobre se as guerras, 
em especial as globais, ainda promoviam a mu-
dança. Afinal a desintegração do império soviéti-
co, a divisão da checoslováquia e a reunificação 
da Alemanha ocorreram sem guerras. Além disso 
diminuíram os episódios da guerra e ela nem 
sempre resolveu os problemas (p. e. o diferendo 
israel-palestina), foi considerada como solução 
(p. e. reivindicação das ilhas curilhas pelo Japão  

e rússia) ou foi ganha pelas superpotências (p. e. 
EUA-vietname). porém, as vitórias das “guerras 
do povo” (p. e. a guerra da Argélia (1954-1962)), 
incentivaram outras guerras, entre colonizados 
africanos e colonizadores europeus, resolvidas 
através de acordos. Essa foi a época das guerras 
de guerrilha e das de contrassubversão ou de baixa 
intensidade (p. e. em Angola contra a UniTA), a 
maior parte sem solução armada. Todas provaram 
que a mistura do guerrilheiro com a população à 
qual pertence torna a guerra pesada e descabida, 
trazendo para a luta a sociedade civil, vitimando-a.
ciente destas dinâmicas, Galtung, nos anos sessen-
ta, teorizou a violência, definindo-a em 1990 como 
sendo as ofensas evitáveis às necessidades humanas 
básicas e à vida em geral, diminuindo a satisfação 
das necessidades abaixo do que é potencialmente 
possível (Galtung, 1990, p. 292). considerou, ainda, 
haver três tipos de violência: direta (é um facto), 
estrutural (é um processo) e cultural (é uma invari-
ância) (Galtung, 1990, p. 294).
nessa era surgiu a perceção de que o conceito 
de guerra não enquadrava confortavelmente todos 
os aspetos da conflitualidade entre Estados e no 
seu interior, tornando-se usuais outros conceitos, 
como “crise” ou “conflito”. interpretar a guerra só 
sob o prisma da violência direta era ignorar a impor-
tância das culturas e do estrutural na “violência”.
peter Wallensteen e margareta Sollenberg defini-
ram conflito armado como uma incompatibilida-
de sobre governabilidade e ou território, em que 
o uso da força armada entre duas parte – em que 
pelo menos uma delas é um governo ou Estado 
– resulta, no mínimo, em 25 baixas devidas a 
combate (Wallensteen & Sollenberg, 2001, p. 643). 
parametrizando, esses autores consideraram que: 
os conflitos armados menores ostentavam nú-
meros de mortes inferiores a 1.000; num conflito 
intermédio as mortes ultrapassavam as 1.000 num 
período superior a um ano; e a guerra caracteriza-
va-se por ter mais de 1.000 mortos num ano 
(2001, p. 631 e 633). procurou-se, ainda, diferen-
ciar conflito de violência, pensando-se nesta 
como uma ação de atores num conflito ou a 
mutação deste pela constatação de que não tinha 
resolução pacífica.

Do fim da Guerra Fria aos nossos dias

nesta era verificaram-se várias transições no uso 
da violência armada, mormente nos atores, dura-
ção, geografia, objetivos, validação, forma e eficá-
cia. Assim, os conflitos entre Estados têm perdido 
importância para os intraestatais, estendendo-se 
estes no tempo, emergindo nas áreas urbanas e 
rurais, longe dos países industrializados, sem visar 
a conquista territorial, por vezes com objetivos 
difusos, outras sem invocar metas, onde movi-
mentos animados pela juventude procuram a 

3.8 • Metamorfoses da violência
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Programas de redução da Violência armada

Sendo a violência armada um flagelo que hipoteca o presente e o futuro, a OECD tem, desde 2009, 
programas para a reduzir, centrados no desenvolvimento e na prevenção e sustentados na aplicação eficaz 
da lei e em esforços político-diplomáticos. Parte das soluções têm de envolver os conflitos armados, face 
à promiscuidade destes com o crime organizado, os tráficos e proliferação de armas, mas também à ine-
ficácia dos desarmamentos, ao recrutamento de crianças-soldado, à demora na reintegração dos comba-
tentes e à falta de políticas de reconstrução pós-conflito do Estado.
Tem havido grande dificuldade em se encontrar uma forma de aferição da evolução da violência armada. 
Para tornear essa dificuldade, o Secretaria da Declaração de Genebra (SDG), consultando a ONU e outras 
organizações, definiu três objetivos, oito metas e os indicadores para cada uma delas (SDG, 2010, pp. 10-22). 
Desses objetivos ressalta a responsabilização dos países por os atingir, através da prevenção, da deteção 
a tempo dos riscos e da implementação de respostas para os reduzir. A responsabilização dos Estados é 
ainda defendida pela OCDE, no seu programa de redução de violência armada, em obediência ao espírito 
da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, de 2005, e da Declaração de Accra, de 2008 (OECD, 
2005/2008), sendo esta um compromisso dos signatários com aquela outra. Tal espírito defende que os sig-
natários devem apoiar os países que pretendem combater a violência armada, como únicos atores legítimos 
para o fazer, mas não de os substituir. Contudo, tal não deve ser tomado como regra intransponível, pois, 
caso a violência armada se transforme numa realidade crónica, capaz de colocar em fragilidade um Estado, 
então a OCDE preconiza a ajuda exterior, no sentido de garantir a eficácia e a legitimidade do Estado.
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afirmação (p. e. nas primaveras Árabes), havendo 
facilidades na aquisição de armas e munições e na 
intervenção centrípeta da sociedade civil, como 
ator e vítima, sem que o potencial bélico seja 
sinónimo de invencibilidade ou de consecução 
de vontades políticas. A violência armada passou 
a ser descontinuada no tempo, com episódios re-
lâmpagos assentes na superioridade tecnológica, 
muito mediatizada e globalizada, por vezes justifi-
cada pelo direito de ingerência e das intervenções 
preventivas, mas perdendo valor como instru-
mento das lutas sociais. A industrialização e priva-
tização da violência, que retiram o exclusivo do 
Estado de exercer a violência legítima, a par da 
comercialização da conflitualidade, protagoniza-
da por senhores da guerra e empresas criadas 
para a sustentar, têm atenuado a fronteira entre 
conflitualidade armada e violência armada.

no fim da década passada sentiu-se carência 
de uma conceptualização mais forte da violência 
armada, quando em vários Human Security Re-
port, ou pelo pnUd e oEcd, foi veiculado que 
havia indícios de que as mortes devidas aos confli-
tos armados estavam a diminuir, apesar de as bai-
xas advindas da violência armada serem cerca de 
740.000/ano e perto de 490.000/ano e ocorrerem 
em países não afetados por conflitos (SdG, 2011).
Em 2005, na cimeira mundial, os líderes mun-
diais aceitaram a correlação entre desenvolvi-
mento, paz, segurança e direitos humanos, facto 
reforçado em 2006, por quarenta e dois países, 
na “declaração de Genebra Sobre violência Ar-
mada e desenvolvimento” (dG). nela, sem se 
definir violência armada, refere-se os seus efeitos 

e a intenção de os países despenderem recursos 
e atuar para reduzir, até 2015, a sua carga global 
e melhorar a segurança humana (dG, 2006, p. 2). 
Hoje são 112 os signatários, entre os quais por-
tugal, que assumem o dever da prevenção e redu-
ção da violência armada, dando valor às especi-
ficidades geográficas, demográficas, económicas, 
do género e da idade dos atores, sobretudo das 
vítimas. A dG defende a prevenção e o combate 
à violência armada, na perspetiva do esforço indi-
vidual e coletivo, nos planos nacionais, regionais 
e multilaterais, através da cooperação, integração 
e coordenação, envolvendo várias organizações. 
Segundo a Secretaria da declaração de Genebra 
(SdG), a violência armada provoca perdas de 
produtividade num país em conflito entre 
95.000.000 e 163.000.000 de dólares americanos, 
podendo reduzir o crescimento da economia em 
dois por cento. A dG estabelece uma relação 
direta entre a violência armada e o crime organiza-
do e entre a violência armada e a consecução dos 
objetivos de desenvolvimento do milénio (om), 
defendendo a redução dos impactos socioeconó-
micos e no desenvolvimento humano. porém, 
nos om não existem referências à violência arma-
da. Talvez por isso a ocdE, em 2009, relacionou 
a violência armada com cada um dos om, pelos 
efeitos daquela nestes (oEcd, 2009, p.30).
A ocdE definiu violência armada como o uso ou 
ameaça do uso de armas para infligir ferimentos, 
morte ou danos psicossociais, os quais prejudi-
cam o desenvolvimento, dizendo que, existindo 
nas sociedades, afeta mais os países pobres ou 
mediamente ricos (oEcd, 2009, p.28). Tal defini-
ção não limita o uso às armas de fogo (p. e. ata-
ques cibernéticos), enquadra um largo espetro de 
situações (desde a paz afetada na segurança e pelo 
crime, ao pós-conflito) e envolve a violência inter-
pessoal (p. e. a criminalidade violenta, organizada 
ou não), mas também a violência mais alargada 
(p. e. os conflitos armados e os confrontos violen-
tos entre grupos). Ela não impõe o Estado como 
principal ator, nem que haja motivos políticos.
A definição da ocdE não é mundialmente aceite, 
mas permite definir as características capitais da 

violência armada, os seus fatores de risco, prote-
ção e efeitos, gerando imagens dos seus vários 
elementos, tais como as pessoas que afeta, os ins-
trumentos usados, as instituições e autores en-
volvidos, os locais/regiões e dimensões do fenó-
meno (oEcd, 2011, p. 16).
Hoje, os Estados já não são atores privilegiados da 
violência, surgindo outros como os senhores da 
guerra, do crime e os grupos informais e organiza-
dos; os objetivos podem não ter interesse militar 
e são atingidos pelo terror, cingindo-se os ideoló-
gicos aos económicos; a conflitualidade é local 
com eco global; e esbate-se a divisão entre público 
e privado, paz e conflitos, riqueza e pobreza. mary 
Kaldor (2001, p. 143) já em 2001 aludia parte dis-
to. Aceitando-se a violência armada como natural, 
corre-se o risco de a socializarmos, possibilidade 
que exige ao mundo a união contra ela. n

Aceitando-se a violência  
armada como natural, corre-se  
o risco de a socializarmos, 
possibilidade que exige ao 
mundo a união contra ela.
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Quando, em setembro de 2003, o secretário-
geral da onu Kofi annan convocou um painel de 
especialistas para estudar a mudança nas relações 
internacionais e os desafios, riscos e ameaças que 
tal mudança representava para a segurança inter-
nacional, estava a assumir que a globalização da 
política é um fenómeno incontornável do nosso 
tempo e que a organização deve apresentar solu-
ções concretas com vista a regular esse espaço 
político emergente. É neste sentido que vão sen-
do definidas as bases de uma governação global 
da segurança enquanto mecanismo difuso de 
normas, regras e decisões para a gestão e resolu-
ção de conflitos, sem autoridade centralizada e 
preservando a responsabilidade e as competên-
cias primárias do estado soberano. o processo é 
difuso e descentralizado, antes de mais porque 
está aberto à contestação de diferentes perspetivas 
e atores que suscitam questões como “Para quem 
é a segurança internacional?”, “Para que serve a 
segurança internacional?”, “Como se articulam 
os interesses e a responsabilidade nacional, inter-
nacional e cosmopolita?” o Conselho de segu-
rança da onu (Cds) é o ponto fulcral desta emer-
gente governação global da segurança, não só 
porque os estados soberanos continuam a reser-
var para si o monopólio da violência legítima 
(max Weber), mas também porque vão reconhe-

cendo, progressivamente, que o multilateralismo 
é o contexto mais adequado para negociar princí-
pios e soluções duradouras para conflitos, crises 
e quebras da paz.
Contudo, a diversidade de interesses e pontos de 
vista sobre as questões levantadas acima, entre 
outras, torna difícil consensuar mecanismos efi-
cazes e coerentes. a globalização de riscos, amea-
ças e desafios acontece num mundo dividido em 
estados soberanos, ciosos dos interesses nacionais 
e presos em dilemas de segurança, que optam 
frequentemente por estratégias competitivas como 
modelo de racionalidade a seguir na produção 
e distribuição de segurança. a discussão em tor-
no da soberania, e das prerrogativas políticas que 
a acompanham, está no centro das tensões relati-
vas à redefinição da segurança internacional e à 
articulação de uma governação global da segu-
rança. Quando o estado soberano e o seu apare-
lho militar-repressivo são a causa direta da inse-
gurança de pessoas e comunidades (insegurança 
humana) que tem por função proteger, a socieda-
de internacional não pode iludir a questão da sua 
própria responsabilidade, não só na proteção 
dessas pessoas e comunidades mas também no 
evitar da escalada regional de tensões e confli-
tos domésticos. Com o fim da Guerra Fria e a re-
cuperação do Cds da onu como sede da legiti-

midade internacional (adriano moreira), ressurge 
também o debate em torno do chamado direito 
de ingerência, da condicionalidade da soberania 
e da relação entre ordem e justiça nas relações 
internacionais. os consensos a que a este nível 
tem sido possível chegar no Cds são condiciona-
dos, é certo, pelo calculismo e prudência política 
das potências que dispõem de direito de veto, 
mas também refletem o pragmatismo de soluções 
que são imperfeitas porque tendem a representar 
o mínimo denominador comum entre os interes-
ses e conceções de ordem política em confronto 
na sociedade internacional.

Responsabilidade de proteger

a vontade e a capacidade de a sociedade interna-
cional intervir na resolução de conflitos domésti-
cos têm sido articuladas, desde 1999, em termos 
da responsabilidade de proteger pessoas e comu-
nidades vulneráveis ou atacadas diretamente, nos 
seus direitos e dignidade, pelos estados de que 
são cidadãos. a polémica ação militar da otan 
contra a Jugoslávia em nome dos direitos dos ko-
sovares, mas sem mandato do Cds da onu, obri-
gou a rever a questão do direito de ingerência, 
procurar bases renovadas para o humanitarismo 
político-militar e legitimá-lo de forma consensu-
al. as lições retiradas dos fracassos na somália, 
ruanda e Kosovo, designadamente, obrigaram a 
uma maior precaução na definição de estratégias 
mas também geraram uma ambição renovada na 
definição de mecanismos multilaterais capazes 
de (i) prevenirem o surgimento de novos conflitos 
ou o seu reacendimento, (ii) intervirem eficaz-
mente na contenção e gestão de conflitos domés-
ticos, e finalmente (iii) garantirem a manutenção 
da paz e a reconstrução pós-conflito com base em 
consensos reforçados entre os atores locais. o 
desafio para muitos reside em saber qual a natu-
reza da paz promovida em zonas de conflito por 
intermédio das diferentes missões de paz da 
onu, e se os consensos promovidos se limitam a 
importar e impor modelos externos, que não ga-
rantem mais que uma ‘paz virtual’, ou se são ca-
pazes de construir soluções locais, apropriadas 
pelos diferentes atores, para as causas mais pro-
fundas dos conflitos. Para os mais preocupados 
com os efeitos sobre a soberania estatal, o limite 
intransponível que põe em causa os acordos so-
bre a operacionalização da responsabilidade de 
proteger é o da mudança de regimes. aquém dis-
so, a governação global da segurança vai consen-
sualizando novas soluções. 
apesar das controvérsias, a ideia da responsabili-
dade de proteger tem feito o seu caminho na so-
ciedade internacional e tem marcado os debates 
sobre a melhor maneira de prevenir, dissuadir e 
punir atrocidades cometidas por entidades esta-
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A governação da segurança: responsabilidade de intervir 
e proteger Marcos Farias Ferreira

Fonte: United Nations Security Council. Disponível em: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2013.shtml

A proteção de civis vulneráveis nAs resoluções do cds dA onu (2013)

Resolução 2132 (adotada a 24 de dezembro de 2013 por unanimidade)
O CdS aprova a recomendação do secretário-geral para aumentar o contingente da UNMISS e apoiar 
a proteção de civis e provisão de assistência humanitária perante o recrudescimento do conflito interno 
no Sudão do Sul.

Resolução 2127 (adotada a 5 de dezembro de 2013 por unanimidade)
O CdS enfatiza a necessidade de coordenação e partilha de informação entre BINUCA, AU-RTF e MISCA 
na República Centro-Africana, no contexto da proteção de civis e ações contra o grupo armado LRA.

Resolução 2119 (adotada a 10 de outubro de 2013 por unanimidade)
O CdS encoraja a MINUSTAH a continuar a colaborar com o governo do Haiti na promoção de proteção 
adequada à população civil, com particular atenção para as necessidades da população deslocada e outros 
grupos vulneráveis, em especial mulheres e crianças, por exemplo através do policiamento comunitário 
conjunto dos campos de deslocados.  

Resolução 2100 (adotada a 25 de abril de 2013 por unanimidade)
O CdS decide que o mandato da MINUSMA no Mali consiste em garantir a proteção de civis sob ameaça 
iminente de violência física, a proteção específica de mulheres e crianças afetadas pelo conflito armado 
através do estabelecimento de conselheiros para esse efeito específico, e suprir as necessidades das 
vítimas de violência sexual e de género.

Resolução 2098 (adotada a 28 de março de 2013 por unanimidade)
O CdS autoriza a MONUSCO, através do seu contingente militar, a tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a proteção de civis sob ameaça iminente de violência física no leste da RD do Congo, através 
das suas forças regulares ou da brigada de intervenção (FIB) conforme for adequado.

Resolução 2093 (adotada a 6 de março de 2013 por unanimidade)
O CdS insta a AMISOM na Somália a fortalecer a proteção de mulheres e crianças no âmbito da missão 
do seu contingente civil e exige a todas as partes, incluindo grupos armados e milícias, o fortalecimento 
da proteção dos campos de deslocados.
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tais, e não estatais, e proteger as putativas víti-
mas. o princípio foi adotado por unanimidade, 
em 2005, pelos chefes de estado e de governo 
reunidos na cimeira mundial da onu, e desde 
então foi já reafirmado duas vezes pelo Cds. assim, 
e enquanto mecanismo de regulação e governa-
ção multilateral, a responsabilidade de proteger 
assenta em três pilares: (i) a responsabilidade pri-
mária dos estados na proteção das suas popula-
ções face a quatro categorias de crimes: crimes de 
genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e cri-
mes contra a humanidade; (ii) a responsabilidade 
da sociedade internacional de assistir os estados 
no cumprimento dessa responsabilidade primá-
ria; e (iii) a responsabilidade da sociedade inter-
nacional de agir de forma decisiva e atempada, 
de acordo com a carta da onu, nos casos em 
que um estado é manifestamente incapaz de 
proteger as populações face àquelas quatro cate-
gorias de atrocidades. após a cimeira de 2005, o 
princípio foi adotado pelo Cds em dezembro do 
mesmo ano (resolução 1674), apesar das reser-
vas da rússia, China e três dos membros não per-
manentes (brasil, Filipinas e argélia), que enten-
diam que a cimeira apenas responsabilizava a 
assembleia Geral (aG) da onu. em 2009, o Cds 
reafirmou a aceitação genérica do princípio (reso-
lução 1894) mas, no que toca a crises específicas, 

apenas por uma vez recorreu explicitamente ao 
mesmo para fundamentar uma resolução. Foi em 
2006, durante a crise no darfur (resolução 1706), 
e as reservas levantadas pela China fizeram cair 
a referência explícita ao princípio em resoluções 
posteriores (resolução 1769, de 2007). em 2008, 
a resolução 1814 sobre a somália também invo-
cava a proteção de civis sem referência explícita 
ao princípio da responsabilidade de proteger.

o ano de 2009 marca ainda o debate sobre o prin-
cípio da responsabilidade de proteger no seio 
da aG da onu. no início do ano, o secretário-
geral ban Ki-moon lançava um relatório dedicado 
à implementação do princípio com o objetivo de 
clarificar a natureza do acordo de 2005 e identifi-
car um conjunto de medidas à disposição dos 
estados, organizações regionais, e do próprio sis-
tema da onu, capaz de operacionalizar o princí-
pio e pôr em prática os seus três pilares. a discus-
são na aG reafirmou a posição defendida por ban 
Ki-moon, e dos noventa e quatro intervenientes 
em representação de 180 governos, apenas qua-
tro (Cuba, Venezuela, nicarágua e sudão) exigi-
ram uma renegociação do acordo de 2005. a 
maioria defendeu que a posição saída da cimeira 
de 2005 representava um consenso internacional 
sólido e que o desafio residia agora na operacio-
nalização do princípio e não na sua renegociação. 

Uma nova política e instrumentos
de proteção

embora a adoção formal da responsabilidade de 
proteger em 2005 tenha sido um marco impor-
tante, desde o final dos anos 1990 que o Cds ana-
lisa, discute e delibera sobre questões relativas à 
proteção humana, naquilo que alguns começam 
a chamar de nova agenda de proteção de civis, 
distinta da responsabilidade de proteger mas 
relacionada com ela. esta agenda inclui, entre 
outros, diversos apelos para o cumprimento do 
direito internacional humanitário, a definição de 
questões operacionais relativas às missões de paz 
da onu, a identificação de uma perspetiva sensí-
vel ao género e a negociação entre os membros 
do Cds para dar resposta a diferentes tipos de 
emergência humana. Como sublinham alex 
bellamy e Paul Williams (2011), a proteção de ci-
vis é hoje vista como função central das opera-
ções de paz da onu e crucial para consolidar a 
sua legitimidade. de acordo com os mesmos au-
tores, a nova política de proteção evidencia qua-
tro caraterísticas principais: (i) a proteção de civis 
tornou-se uma prioridade real para a sociedade 
internacional, evidenciada não só no consenso 
em torno da responsabilidade de proteger, mas 
também nos acordos do Cds sobre operações de 
paz; (ii) o Cds tem vindo a autorizar repetida-

mente o uso da força militar para proteger civis 
em situação de vulnerabilidade extrema a atroci-
dades graves; (iii) a coordenação entre o Cds e os 
atores regionais tem sido crucial para garantir 
maior eficácia na proteção; e por fim (iv) tanto os 
estados mais ativistas como os estados mais reti-
centes à generalização do princípio têm concor-
dado na necessidade de responder às crises 
emergentes através do Cds e das organizações 
regionais relevantes.
uma análise aprofundada de algumas resoluções 
do Cds da onu, e da forma unânime como foram 
adotadas, permite confirmar a emergência de 
consensos básicos entre os seus membros quanto 
à forma de intervir para proteger civis vulneráveis 
num conflito armado. a resolução 2098 (2013) é 
especialmente importante neste contexto, ao ter 
aprovado a criação de uma brigada de interven-
ção militar (FIb) na rd do Congo, no âmbito das 
forças de manutenção da paz no terreno desde 
1999 (monusCo). os membros do Cds aceita-
ram por unanimidade a recomendação do secre-
tário-geral para a criação, pela primeira vez na 
história da onu, de uma força de combate com 
o objetivo de (i) desarmar os grupos armados 
que operam no Leste da rd do Congo e (ii) pre-
venir a sua reativação, (iii) proteger os civis afeta-
dos pelo conflito e (iv) consolidar a autoridade 
do estado congolês. de acordo com a resolução 
2098, a FIb está mandatada para executar vários 
tipos de operações ofensivas, de modo versátil, 
robusto e móvel, contra grupos armados como 
o m23 e o Lra. estas operações podem ser execu-
tadas de forma unilateral ou conjuntamente com 
as forças armadas congolesas. apesar de adotado 
por unanimidade, o texto da resolução 2098 
levantou questões por parte de algumas delega-
ções. o representante da Guatemala questionou 
o Cds quanto ao facto de esta brigada poder pôr 
em causa a neutralidade e imparcialidade essen-
ciais às missões de manutenção da paz, enquanto 
o representante da argentina sublinhou o risco 
de a monusCo acabar por se transformar numa 
missão de imposição em vez de manutenção da 
paz. no Issue Brief de julho de 2013, o Interna-
tional Peace Institute (IPI) destaca que a FIb de-
safia vários princípios consolidados da manuten-
ção da paz da onu, incluindo a imparcialidade, 
o consentimento das partes em conflito e o uso 
da força como último recurso. 
apesar de o Cds ter insistido no facto de esta 
solução se aplicar unicamente à rd do Congo, 
ela insere-se claramente numa nova estratégia 
de proteção da onu que pretende responder 
com maior eficácia à deterioração das condições 
de segurança dos civis no terreno através do envol-
vimento direto em confrontos armados por parte 
dos capacetes azuis mas que, por isso mesmo, 
coloca novos desafios às operações de paz e à re-
lação das agências e instituições da onu com os 
atores locais. n

Apesar das controvérsias, a ideia 
da responsabilidade de proteger 
tem feito o seu caminho na 
sociedade internacional [...].
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RD CONGO

Estabelecida perto de Sake,
leste da RD do Congo

Orçamento total da MONUSCO:
1.347.538.800 dólares

(Reporta a)

Orçamento da FIB:
140.000.000 dólares

Brigada de Intervenção:
3.069 elementos

Tenente-general da MONUSCO:
Carlos Alberto dos Santos Cruz

Comandante FIB:
Brigadeiro-general James Mwakilobwa

O contingente da MONUSCO:
22.016 elementos

Composição e alvos
Com contributos da África do Sul, Tanzânia e Malavi, a FIB é
composta por 3 batalhões de infantaria, 1 companhia de artilharia,
1 companhia de forças especiais, 1 companhia de reconhecimento.
A FIB tem uma variedade de alvos preferenciais, cerca de 30 grupos
armados ativos na região dos Kivus à data da sua constituição.
Os principais são:
M23
Raia Mutomboki
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR)
Lord’s Resistance Army (LRA)

(Inclui)

(Inclui)
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O presidente nOrte-americanO Woodrow 
Wilson no seu discurso perante o congresso a 
2 de abril de 1917 justificou a necessidade de 
entrada dos estados Unidos da américa (eUa) na 
i Guerra mundial com o propósito de assegurar 
os princípios de paz, justiça e liberdade de todas 
as nações. O ideal wilsoniano de paz, concreti-
zado no seu programa de “catorze pontos” em 
1918, inspirou a conceção da sociedade das na-
ções (sdn) e do respetivo pacto constitutivo, a 
primeira parte do tratado de Versalhes de 1919. 
O compromisso preambular de “aceitar certas 
obrigações de não recorrer à guerra, manter cla-
ramente relações internacionais fundadas sobre 
a justiça e a honra, observar rigorosamente as 
prescrições do Direito Internacional” marca uma 
cisão com a discricionaridade do recurso à vio-
lência e com o sistema de equilíbrio de poder. 
contudo, as debilidades da sdn e a eclosão da ii 
Guerra mundial em 1939 demonstraram que a ma-
terialização desta visão implicaria uma edificação 
assente em pilares mais sólidos. a presente arqui-
tetura é polarizada pela Organização das nações 
Unidas (OnU) com 193 estados-membros e pelos 
constrangimentos normativos da carta assinada a 
26 de Junho de 19451. É em torno deste polo que 
se têm construído as relações interestatais e inte-
rorganizacionais. mas o percurso histórico da OnU 
e das instituições regionais, designadamente nos 
continentes europeu e africano, não tem sido linear: 
predominantemente marcado por momentos de 

mutação e, pontualmente de crise, na prossecução 
da paz, suscitados por alterações geopolíticas e se-
curitárias de dimensão internacional e regional.

Da Sociedade das Nações
às Nações Unidas

O sistema da sdn assentava em três vertentes: 
desarmamento, arbitragem e segurança coletiva. 
as controvérsias deveriam ser submetidas a um 
processo de arbitragem ou decisão judicial. O 
pacto estabelecia uma moratória de guerra, ou 
seja, uma procrastinação do uso da força por três 
meses, na tentativa de alcançar um acordo entre 
as partes nesse espaço temporal e permitia o seu 
recurso em legítima defesa ou no âmbito de me-
didas coletivas.
após alguns sucessos iniciais, a década de trinta é 
marcada pela incapacidade da sdn em resolver 
vários conflitos e impedir o início da ii Guerra 
mundial2. Fundamentalmente, o seu insucesso 
reside em três causas: ausência de universalida-
de3, inexistência de uma proibição efetiva de uso 
da força e de um mecanismo sancionatório eficaz, 
decorrente de um processo decisório por unani-
midade e de decisões não vinculativas.
com o intuito de “preservar as gerações vindou-
ras do flagelo da guerra”, a carta preceitua como 
objetivo primordial da OnU a manutenção da paz 
e segurança internacionais. O sistema de segu-
rança coletiva instituído é sustentado por um 
princípio geral de proibição do uso da força 

(art. 2.º, n.º 4), inderrogável e aceite pela comu-
nidade internacional. a carta prevê exceções que 
orientam o uso lícito da força: o direito de legíti-
ma defesa (art. 51.º), a imposição de sanções mi-
litares (art. 42.º) e o uso da força pelas institui-
ções regionais após autorização do conselho de 
segurança (csnU) (art. 53.º). a responsabilidade 
primária deste órgão na manutenção da paz e se-
gurança internacionais − órgão que congregou 
as potências vencedoras como membros perma-
nentes com direito de veto, contrastando com a 
ausência dos eUa na sdn −, concretiza-se atra-
vés da solução pacífica de conflitos ou − num 
processo gradual de decisões vinculativas despo-
letado pela determinação de uma “ameaça” ou 
“rutura à paz” ou “agressão” – da imposição de 
medidas provisórias de sanções não militares ou, 
em último recurso, de sanções militares. 

As metamorfoses do sistema onusiano

O fim do conflito bipolar constitui um momento 
de transição decisivo. se, por um lado, evidencia 
uma capacidade de decisão sem precedentes do 
csnU, na sequência da invasão do Kuwait pelo 
iraque (2.8.1990) − a qual não se pode conside-
rar uma metaformose propriamente dita, mas 
uma efetivação do capítulo Vii −, por outro, as-
sinala o início de uma crescente consciencializa-
ção das insuficiências normativas e operacionais 
e, consequente transformação do sistema, visível 
em diferentes aspetos.
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A arquitetura multilateral e a visão de “paz internacional” Sofia Santos

Organizações Missões

ONU1

UNTSO – Organização das Nações Unidas para a Supervisão do Armistício entre Israel e os países árabes (5/1948), UNMOGIP – Grupo de Observação Militar entre a Índia e Paquistão 
(1/1949), UNFICYP – Força de Manutenção de Paz em Chipre (3/1964), UNDOF – Força Encarregada de Observar a Separação nos Montes Golã (6/1974), UNIFIL– Força Interina 
de monitorização da cessação de hostilidades/garantir acesso humanitário às populações no Líbano (3/1978), MINURSO – Missão para o Referendo no Saara Ocidental (4/1991), 
UNMIK – Missão de Administração Interina no Kosovo (6/1999), UNAMA – Missão de Assistência no Afeganistão (3/2002), UNMIL – Missão de monitorização do acordo e processo de 
paz na Libéria (9/2003), UNOCI – Operação de proteção de civis e apoio ao governo/reforma do setor da segurança (RSS) na Costa do Marfim (4/2004), MINUSTAH – Missão para a 
Estabilização do Haiti (6/2004), UNAMID – Missão Híbrida das NU/UA: proteção dos civis/facilitação da ajuda humanitária/apoio ao processo de paz em Darfur (7/2007), MONUSCO 
– Missão de Estabilização na República Democrática do Congo (RDC) (7/2010), UNISFA – Força de Segurança Interina para Abyei (6/2011), UNMISS – Missão de consolidação da paz 
e segurança/apoio ao desenvolvimento na República do Sudão do Sul (7/2011), MINUSMA – Missão de Estabilização Multidimensional Integrada no Mali (4/2013), MINUSCA – United 
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (4/2014).

OTAN KFOR – Operação de apoio à paz no Kosovo (6/1999), Operation Active Endeavour – Operação de vigilância marítima, de atividades terroristas, no Mediterrâneo (10/2001), ISAF – 
Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão (8/2003), Operation Ocean Shield – Operação naval de combate à pirataria ao largo do Corno de África (8/2009).

UE

Missões militares: EUFOR ALTHEA – garantir o cumprimento dos Acordos de Dayton na Bósnia-Herzegovina (12/2004), EUNAVFOR Somalia (Operation Atalanta) – Operação naval 
de combate à pirataria e assalto armado/proteção da navegação ao largo do Corno de África e Índico Ocidental (12/2008), EUTM Somalia – formação das forças de segurança 
(4/2010), EUTM-Mali – formação das Forças Armadas (2/2013).
Missões civis: EUSEC RD CONGO – aconselhamento e assistência na reforma das Forças Armadas (6/2005), EUBAM Rafah – assistência fronteiriça para o Ponto de Passagem de 
Rafah (11/2005), EUBAM Moldova/Ukraine – assistência na fronteira entre os dois países (12/2005), EUPOL COPPS – missão de polícia para os Territ. Palestinianos (criação das 
instituições para um futuro Estado Palestiniano) (1/2006), EUPOL Afghanistan – treino da polícia afegã (6/2007), EUPOL RD CONGO – apoio na reforma das forças de polícia/no 
setor da justiça e na efetivação do respeito pelos direitos humanos (7/2007), EULEX Kosovo – apoio no estabelecimento de um Estado de Direito (2/2008), EUMM Georgia – moni-
torização/contributo para o processo de estabilização (10/2008), EUCAP NESTOR – treino e apoio das capacidades marítimas nos países do Corno de África e Índico Ocidental 
(07/2012), EUCAP SAHEL Niger – treino das forças de segurança para combater o terrorismo e o crime organizado (8/2012), EUBAM Libya – apoio à melhoria e ao desenvolvimento 
do controlo fronteiriço (5/2013), EUROFOR República Centro Africana – apoio temporário no sentido de garantir a segurança na área de Bangui (2/2014).

OSCE2 Missões em Skopje (12/1992), Moldávia (2/1993), Bósnia-Herzegovina (12/1995), Albânia (3/1997), Kosovo (6/1999), Sérvia (1/2001) Montenegro (6/2006): apoio às instituições 
democráticas e boa governação/promoção dos direitos humanos, sobretudo minorias, e da segurança.

UA AMISOM – Missão de apoio à paz/criação de condições para ajuda humanitária na Somália (2/2007), UNAMID – Missão Híbrida das Nações Unidas/União Africana (7/2007), MISCA 
– Missão de Estabilização na República Centro-Africana (12/2013).

CEDEAO ECOMIB – Missão de apoio à segurança na Guiné-Bissau (4/2012).

OEA MAPP-OEA – Missão de Apoio ao Processo de Paz na Colômbia (2/2004).

Operações e Missões das Organizações Internacionais e Regionais (a decorrer, Junho de 2014). Fonte: compilação da autora.
1 Missões lideradas pelo Departamento de Operações de Manutenção de Paz
2 A Organização dispõe de “Offices”, “Centres” e “Project Offices” na Ucrânia, Azerbaijão, Arménia, Turquemenistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão.
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Face à inexistência de acordos militares, previstos 
pela carta4, a delegação da implementação de 
medidas militares a uma coligação de estados, 
neste caso liderada pelos eUa (res. 678, 1990), 
representa a conceção de um sistema alternativo, 
o qual possibilitou a execução de tais medidas em 
outras situações.
além disso, a predominância de conflitos intraes-
taduais e novos cenários de ameaça conduziram a 
uma flexibilização da interpretação da carta, deli-
neada com base no modelo clássico de conflitos, 
e a uma maleabilidade dos limites impostos pela 
soberania e assuntos internos. a determinação do 
êxodo curdo no norte do iraque como uma 
“ameaça à paz” na resolução 688 (1991), com o 
estabelecimento de uma zona de exclusão aérea, 
e a autorização da primeira intervenção humani-
tária num conflito interno, na somália em 1992 
(res. 794), revelam uma nova prática do csnU, 
segundo a qual graves violações dos direitos hu-
manos e crises humanitárias podem justificar o 
recurso ao uso da força.
a complexidade dos conflitos implicou uma evo-
lução de missões de paz com forças restritas, so-
bretudo com funções de monitorização (“capace-
tes azuis”)5, no sentido de missões com forças 
amplas, fortemente militarizadas para a imposi-
ção da paz (peace-enforcement). estas não se en-
contram sujeitas aos pressupostos do peacekee-
ping tradicional: consentimento das partes 
envolvidas, imparcialidade e proibição do uso da 
força, exceto em legítima defesa. Uma outra im-
portante faceta passou a ser a consolidação da 
paz (peacebuilding), destinada a apoiar a cons-
trução, consolidação e estabilização do estado a 
fim de evitar o reinício das hostilidades. Os tipos 
de missões enunciados não devem, contudo, ser 
considerados de forma estanque.
O início do século XXi é marcado por uma maior 
preocupação com a proliferação de armas de des-
truição massiva (adm) e o novo terrorismo inter-
nacional. de modo inédito, o csnU, num primei-
ro momento, determinou, na sequência dos 
ataques de 11 de setembro de 2001, que atos ter-
roristas constituem ameaças à paz (res. 1368, 
2001), e num segundo momento, como legisla-
dor, decidiu medidas gerais e com uma duração 
ilimitada relativas ao financiamento do terroris-
mo e à proliferação de adm (res. 1373 (2001) e 
1540 (2004) respetivamente) que vinculam todos 
os estados-membros à sua incorporação nos sis-
temas jurídicos nacionais.
a linha de evolução conceptual foi complementa-
da por uma linha de evolução institucional: a 
criação do comité contra o terrorismo (2001) 
com o objetivo de monitorizar a implementação 
da resolução 1373, do comité 1540 (2004) para 
monitorizar a respetiva resolução e da comissão 
de consolidação da paz (2005) com o propósito 
de apoiar as operações deste domínio.

As organizações regionais
e a intersegurança

À semelhança da OnU, os novos desafios geo-
políticos e securitários originaram um maior di-
namismo das organizações regionais, que se 

prende com a identificação da necessidade de 
reorientação dos seus propósitos, a fim de evitar 
a sua marginalização/irrelevância, e possível  
significado do seu contributo para a paz e com o 
impulso dado pelo csnU ao delegar a execução 
de medidas militares.
com efeito, inúmeras missões com diferentes ca-
raterísticas têm sido conduzidas por iniciativa 
autonóma, com um mandato do csnU e/ou em 
articulação interorganizacional. estas duas últi-
mas modalidades refletem um fenómeno que se 
pode designar de intersegurança: cooperação in-
terorganizacional, por vezes simultânea6, por ve-
zes sequencial7, com base no reconhecimento de 
que, na sua generalidade, as ameaças são comuns 
e da importância da complementaridade.

no continente europeu, o colapso da União sovi-
ética e a abolição do pacto de Varsóvia repercuti-
ram-se no estabelecimento da Organização para a 
segurança e cooperação na europa (Osce), uma 
conferência de diálogo e negociação de 1972 a 
1990 e na identidade da Organização do tratado 
do atlântico norte (Otan) (1949), ambos produ-
tos da Guerra Fria. a aliança passou a contem-
plar, para além da defesa coletiva, operações de 
apoio à paz e de gestão de crises, tendo desempe-
nhado a sua primeira operação na Bósnia-Herze-
govina (1995-2003). a União europeia (Ue), ori-
ginariamente com objetivos puramente 
económicos, desenvolveu uma política de segu-
rança e defesa desde 1992, a qual incorporou 
progressivamente as funções da União da europa 
Ocidental. em contraponto com a postura da 
Otan nos Balcãs e, sobretudo, a intervenção hu-
manitária no Kosovo (1999) sem mandato do 
csnU, o imobilismo político-militar da Ue foi so-
mente superado em 2003 com a operação civil na 
Bósnia-herzegovina e, sobretudo, com a opera-
ção militar na macedónia.
no continente africano, a comunidade económi-
ca dos estados da África Ocidental (cedeaO, 
1975) desenvolveu uma vertente securitária de 
relevo desde 1993, interligando paz/segurança/
desenvolvimento e concebendo uma força de in-
tervenção8. a dinâmica em África é, ainda, marca-
da pela substituição da Organização da Unidade 
africana (1963) pela União africana (Ua), em 
2002, com uma dimensão securitária mais acen-
tuada9. esta transição assentou na noção de que 
uma interpretação rígida dos princípios de sobe-
rania e de integridade territorial não poderia con-
tinuar a obstar a intervenções para pôr termo a 
graves violações dos direitos humanos, crimes de 

guerra e genocídio e na criação de uma “arquite-
tura de paz e segurança africana”. 
tendencialmente, as organizações europeias têm 
atuado para além do continente, como demons-
tram as inúmeras missões da Ue em África e o 
apoio da Otan sob diferentes formas à Ua, en-
quanto as africanas se têm limitado à esfera regio-
nal. este facto explica-se pela forte consciência 
das primeiras de que uma crise remota se pode 
tornar uma ameaça para os estados-membros e 
por uma maior capacidade operacional.

Limitações da presente arquitetura

ainda que o fim último permaneça intacto, a 
prossecução da paz foi implicando mecanismos 
diferentes e mais complexos. sendo certo que a 
arquitetura tem sido bem-sucedida em inúmeras 
situações, os momentos de crise da OnU, resul-
tantes da incapacidade de conter graves violações 
dos direitos humanos e genocídio ou interven-
ções militares ilegítimas (iraque, 2003), pren-
dem-se com os limites do paradigma – inexistên-
cia de uma componente militar, divergentes 
interpretações da proibição do uso da força, do 
direito de legítima defesa, de ameaça e de inter-
venção humanitária e existência de uma respon-
sabilidade de proteger da comunidade interna-
cional − com implicações na atuação das 
instituições regionais, sobretudo em virtude de a 
carta ter cristalizado o direito internacional e de 
os respetivos tratados constitutivos revelarem a 
sua subordinação aos princípios onusianos. n

Se as mutações do sistema 
internacional conduziram − e 
conduzem − a transformações 
das instituições multilaterais,  
é a sua (in)capacidade  
de ação que (im)possibilita  
a pacificação deste sistema.

Notas

1 A Carta entrou em vigor a 24 de Outubro de 1945.
2 Como a invasão da Manchúria pelo Japão (1931), a conquista 

da Abissínia (Etiópia) pela Itália (1935) e a invasão da Finlândia 
pela União Soviética (1939).

3 Formalmente, a SDN entrou em vigor a 10 de janeiro de 1920 
depois da ratificação do Tratado por 30 Estados e foi extinta 
a 18 de abril de 1946. Alguns Estados nunca foram membros, 
outros fizeram parte da organização por apenas um período 
de tempo limitado, por exemplo, a União Soviética (1934-1939), 
a Alemanha (1926-1933), a Itália (1919-1937) e o Japão (1919-33).

4 Em 1950, os EUA lideraram uma coligação no conflito que opôs 
as duas Coreias. Porém, esta ocorreu com base na resolução 
377 ( V ) “Uniting for Peace” da Assembleia Geral (conjugada 
com as resoluções 83 e 84 do CSNU).

5 As operações de paz, com início em 1948, não se encontram 
previstas especificamente na Carta. Pode-se considerar a única 
transformação de relevo durante a Guerra Fria.

6 Por exemplo, no Afeganistão (UNAMA, ISAF e EUPOL) e Kosovo 
(UNMIK, KFOR, EULEX e OSCE).

7 Por exemplo, na Bósnia-Herzegovina (IFOR/SFOR, missão da 
OTAN para EUFOR Althea, missão da UE) e no Burundi (AMIB, 
missão da UA para ONUB, missão da ONU).

8 O Grupo de Monitorização do Cessar-Fogo (ECOMOG) conduziu 
missões na Libéria (1990-1999), Guiné-Bissau (1998-1999), Serra 
Leoa (1997-2000) e na Costa do Marfim (2003-2004).

9 A UA liderou missões, por exemplo, no Burundi (2003-2004) e 
no Sudão (2005-2007).
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O cOnceitO de exclusãO pode ser lido e in-
terpretado de diferentes formas, ainda que todas 
estejam interrelacionadas. Por um lado, pode 
descrever uma determinada condição ou resulta-
do e, por outro lado, pode ilustrar e reflectir um 
processo mais dinâmico e multidimensional. en-
quanto condição ou resultado, a exclusão pode 
ser entendida como uma situação em que deter-
minados indivíduos ou grupos são excluídos de 
participação plena na sociedade como resultado 
da sua identidade social (raça, género, etnia, cas-
ta, religião) ou do local em que se inserem e/ou 
vivem (por exemplo, em áreas remotas, estigma-
tizadas, particularmente ricas ou afectadas por 
conflitos e violência). como processo multidi-
mensional e dinâmico, a exclusão pode referir-se 
às relações sociais e barreiras organizacionais 
e institucionais que bloqueiam a sobrevivência, 
o bem-estar, o desenvolvimento e a equidade, 
criando ou sustentando pobreza e desigualdade 
e podendo restringir a participação social, políti-
ca e/ou económica de indivíduos ou grupos. 

em suma, a exclusão pode ser definida como um 
“processo e/ou um estado que impede indivíduos 
ou grupos de participarem plenamente na vida 
social, económica e política de uma sociedade 
e de exercer os seus direitos, em resultado de re-
lações excludentes baseadas no poder.”1 com esta 
definição, é possível verificar que, nas últimas dé-
cadas, fenómenos de exclusão têm sido cada vez 
mais associados a episódios de violência em con-
textos variados. Ainda assim, a relação entre ex-
clusão e violência, em particular a de natureza 
estrutural, é particularmente visível e marcada 
em contextos de fragilidade política, social e eco-
nómica frequentemente caracterizados também 
por conflitos internos violentos. nesta linha, vá-
rios estudos e análises têm reconhecido que exis-
tem vários factores e dinâmicas económicas e so-
ciais que ilustram e reforçam esta relação, 
nomeadamente as desigualdades na distribuição 

de rendimentos e recursos económicos, índices 
elevados de pobreza, de desemprego ou falta de 
oportunidades sociais e económicas, mas tam-
bém factores políticos relacionados com estrutu-
ras frágeis de governação ou participação política 
restrita a certos grupos, e que limitam a capacida-
de de outros exprimirem ou reivindicarem as 
suas necessidades e/ou aspirações. neste contex-
to, episódios de violência resultam normalmente 
também de processos de desintegração e exclu-
são política, económica e social que são estrutu-
rais e de longo prazo.

Dos vários rostos da exclusão
às dinâmicas de violência

A pobreza é também uma das características mais 
persistentes em muitos destes contextos, a que se 
aliam recorrentemente crescentes desigualdades 
socioeconómicas entre pequenas elites (maiorita-
riamente concentradas nas zonas urbanas) e uma 
vasta maioria de população empobrecida (maiori-
tariamente rural) e sem quaisquer perspectivas 
ou expectativas económicas, num registo que, 
embora vindo já dos processos de independên-
cia, se acentua ainda hoje, apesar de algumas – 
poucas – melhorias em termos de acesso a cuida-
dos de saúde, educação, crescimento e bem-estar 
material em alguns contextos e em alguns secto-
res da população. Além disso, na maior parte 
dos países que experienciam ou experienciaram 
situações de conflito violento interno, as estrutu-
ras de poder são rígidas, conservadoras ou mes-
mo autoritárias, excluindo vários segmentos da 
população dos processos de decisão e ignorando 
as suas necessidades e interesses. de facto, em 
muitos casos, a pobreza e a desigualdade são per-
cebidos como o resultado deliberado e conscien-
te de políticas que visam a exclusão e a discrimi-
nação de uns em benefício e privilégio de outros, 
normalmente associados a uma elite étnica, reli-
giosa ou cultural2. Para muitos autores, por de-
trás destas crises e conflitos violentos está então 
a interacção entre os diferentes stakeholders em 
relação ao acesso e à luta pelo controlo dos fre-
quentemente escassos recursos económicos. 
nestes contextos de exclusão e marginalização, 
as possibilidades de recurso a formas violentas 
de reivindicação tornam-se maiores, alimentan-
do dinâmicas de violência e/ou conflito mais du-
radouro. Além disso, é possível identificar fre-
quentemente importantes incentivos à violência 
nestes contextos, que se tornam particularmente 
atractivos ao nível de grupos que são alvos de 
formas mais estruturais de exclusão e marginali-
zação.
nesse sentido, este tipo de análise considera os 
conflitos violentos como sendo o resultado de 
formas mais estruturais e profundas de violência 

e desigualdade. A ausência de desenvolvimento 
socioeconómico e de estruturas equitativas para 
a distribuição de recursos pode, portanto, tornar-
se numa poderosa fonte de violência e instabili-
dade em sociedades com estas dinâmicas e fractu-
ras. também a teoria da privação relativa de ted 
Gurr identifica sentimentos de injustiça e exclu-
são como fontes de potencial violência e revolta 
social3. de acordo com esta abordagem, destaca-
se o descontentamento que as pessoas sentem 
quando comparam a sua posição e situação com 
outros no mesmo patamar e tomam consciência 
de que têm menos do que mereciam. em muitas 
circunstâncias, esta perçepção das desigualda-
des ou ressentimentos torna-se tão ou mais im-
portante que as condições objectivas e reais de 
exclusão e marginalização, podendo então re-
sultar em situações de violência. Olhando um 
pouco para a conflitualidade a nível internacio-
nal, esta tem-se revelado de facto uma realidade 
particularmente visível e preocupante em alguns 
países da América latina (por exemplo el salva-
dor, Guatemala, entre outros) e da África subsa-
riana (por exemplo sudão, nigéria, entre outros) 
e que se caracterizam por fenómenos de violên-
cia mais ou menos organizada e/ou conflitos 
violentos duradouros. em muitos destes contex-
tos, as diferentes formas e rostos de exclusão po-
lítica, económica ou social de determinados indi-
víduos e/ou grupos da sociedade (maioritários ou 
minoritários), juntamente com uma percepção 
partilhada de privação relativa resultante de pro-
cessos de tomada de decisão excludentes, tem-se 
tornado uma combinação explosiva e resultado 
num grande número de conflitos violentos4. Ao 
mesmo tempo, estas dinâmicas têm afectado de 
forma bastante clara as possibilidades de recons-
trução/reabilitação pós-violência, na medida em 
que estamos frequentemente perante estruturas 
bastante profundas de exclusão e que são dificil-
mente – senão mesmo quase nunca – devida-
mente removidas da sociedade, mesmo em con-
textos de pós-violência. nestas circunstâncias, 
torna-se imperativo dedicar mais atenção às es-
truturas geradoras e perpetuadoras de dinâmicas 
de pobreza e exclusão, bem como responder às 
desigualdades, procurando o (re)estabelecimento 
de um contrato social equitativo entre a estrutura 
política e a população.

Os desafios da reconstrução
no pós-conflito

todas estas análises e argumentos são importan-
tes e ajudam na tentativa de se identificarem as 
causas mais profundas dos conflitos, bem como 
as medidas e estratégias mais apropriadas para 
tornar o conflito e a violência menos prováveis, 
em particular em contextos marcados por fenó-

3.11 • Metamorfoses da violência

Exclusão, violência e reconstrução pós-violência Daniela Nascimento

A exclusão pode ser definida 
como um «processo e/ou um 
estado que impede indivíduos 
ou grupos de participarem 
plenamente na vida social, 
económica e política de uma 
sociedade e de exercer os seus 
direitos, em resultado de relações 
excludentes baseadas no poder».
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menos e processos de exclusão. Assim, o reco-
nhecimento da existência de diferentes tipos 
de factores subjacentes a conflitos e fenómenos 
de violência, de natureza mais estrutural, como 
as desigualdades sociais e económicas, torna-se 
fundamental na definição de políticas e medidas 
alternativas para a sua prevenção. As alternativas 
a esta realidade passam desde logo pela definição 
de estratégias eficazes e sustentáveis de redução 
da pobreza e das desigualdades, bem como dos 
processos de exclusão social e económica, com 
especial enfoque para grupos mais vulneráveis 
em cada sociedade.
Relativamente à pobreza como factor indepen-
dente e que contribui para a emergência de 
conflito violento ou episódios continuados de 
violência, é importante ter também em conta as 
características estruturais e predominantes em 
termos de alocação de recursos e acumulação de 
riqueza nos diferentes contextos. Ainda que os 
níveis de pobreza em termos absolutos não pos-
sam ser directamente relacionados com a existên-
cia de fenómenos de violência e de conflito nes-
tas sociedades, quando questões de identidade 
de grupo e pobreza são interligados ou se perce-
be a existência de tratamento discriminatório de 
alguns grupos na sociedade, a propensão para 
uma oposição ou contestação violentas tende, 
como vimos antes, a aumentar5. neste sentido, 
torna-se essencial recuperar o contrato social que 
sustenta a paz em contextos de conflito e pós-
conflito violento, o que requer uma política de 
crescimento e desenvolvimento inclusiva e abran-
gente de modo a responder às desigualdades vá-
rias que se vão gerando e perpetuando6. tal desa-
fio implica também um levantamento sério de 
como as desigualdades e formas de exclusão são 
(ou foram) institucionalizadas e moldadas pelos 
processos históricos e mudanças ao nível das re-
lações sociais, políticas e económicas7.
Responder, de forma sistemática e eficaz, às desi-
gualdades e dinâmicas excludentes profundas 
muitas vezes existentes e que são potencialmente 
geradoras de violência nestes contextos, exige, 
portanto, políticas económicas e sociais realistas 
e equitativas. este não será certamente um desa-
fio fácil, mas algumas análises e experiências têm 
demonstrado que com o fim do conflito e da vio-
lência se poderá abrir uma pequena “janela de 
oportunidade” para que a esperança económica 
e o bem-estar possam ser restaurados para um 

maior número possível de pessoas. É nosso en-
tender, portanto, que essas oportunidades de-
vem efetivamente ser aproveitadas. neste contex-
to, medidas e políticas mais inclusivas e que 
podem realmente ajudar a garantir e satisfazer 
as expectativas, direitos e necessidades de natu-
reza socioeconómica da população em contextos 
de violência e pós-violência assumem um papel 
fundamental e prioritário. n

Notas

1 Beall, Jo; Piron, laure-Hélène (2006) — DFiD Social Exclu-
sion Review. london: london School of economics; overseas 
Development institute.

2 Douma, Pyt (2006) — “Poverty, relative deprivation and political 
exclusion as drivers of violent conflict in Sub Saharan africa”. 
Journal on Science and World Affairs. Vol. 2 (2), pp. 59-69.

3 Gurr, Ted (1970) — Why Men Rebel. Princeton: Princeton uni-
versity Press, 1970.

4 Douma, Pyt (2006) op. cit.
5 idem.
6 YanacoPolouS, Helen; Hanlon, Joseph (2006) — Civil War, 

Civil Peace. london: James currey Publishers, 2006.
7 cHaBal, Patrick; enGel, ulf; GenTili, anna-maria — is Violen-

ce Inevitable in Africa?: theories of conflict and approaches to 
conflict prevention. leiden/Boston: Brill, 2005.

As diferentes dimensões e interligações da exclusão.
Fonte: Adaptado da DFID Social Exclusion Review (2006).

Relações Sociais e Poder
Exclusão

Organizações e Instituições

Exclusão económica: 
acesso limitado ao emprego, 

a oportunidades de vida, 
acesso a terra, entre outros.

Exclusão política: 
acesso restrito a 

organizações, processos de 
tomada de decisão, a direitos 

e responsabilidades 
decorrentes da cidadania.

Exclusão social: 
acesso restrito a 

infraestruturas, serviços, 
coesão social, segurança 
social, segurança pública, 

entre outros.
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As migrAções internAcionAis são uma das 
dimensões fundamentais do processo de glo-
balização, a dimensão humana, que tem vindo  
a crescer não apenas na sua expressão quanti-
tativa, mas também na sua complexidade e no 
seu impacto. De acordo com as estimativas in-
ternacionais, o total de migrantes internacionais 
atingiu em 2013 os 232 milhões1, representando 
3,2% da população mundial, predominando com 
cerca de ¾ (73,8%) pessoas em idade ativa (20-64 
anos) e com uma distribuição equilibrada entre 
sexos (48% mulheres, 52% homens). tal confirma 
a tendência de expansão do fenómeno cuja taxa 
média de crescimento anual acelerou de 1,2% na 
década 1990-2000 para 2,2% entre 2000-2013 
(ver “evolução do stock”). em termos de prove-
niência, estes migrantes têm origem sobretudo 
na Ásia (40%) e na europa (25%) e como desti-
no fundamentalmente a europa (31%) e a Ásia 
(30%), registando-se ainda um elevado nível de 
concentração em dez principais países de destino 
que absorvem cerca de metade dos stocks. 
A maior complexidade resulta da emergência de 
novos modelos migratórios associados a migrações 
temporárias e circulares, com retorno ao país de ori-
gem e novos ciclos de repetição do processo migra-
tório, alteração do perfil do migrante com crescente 
envolvimento de pessoas qualificadas e “migração 
de oportunidade” associada à concretização de in-
vestimentos. estes modelos contrastam e coexistem 
com o modelo tradicional de migração permanente 
para um país de destino, essencialmente de mão-
de-obra não qualificada marcada por uma lógica 
de “migração de necessidade”. Acresce que a dico-
tomia tradicional entre países emissores e países 
receptores2 de migrações esbateu-se e atualmente 
a maioria dos países são simultaneamente de emi-
gração e de imigração, enquanto outros funcionam 
como zonas de trânsito nos principais corredores 
migratórios globais méxico-eUA, Federação russa- 
-Ucrânia, Ucrânia-Federação russa, Bangladeche- 
-Índia e Índia-eAU. também no plano dos padrões 
dos fluxos migratórios, estes não se restringem 
aos tradicionais fluxos sul-norte (países pobres 
para países ricos), já que os fluxos sul-sul, norte-
-sul e norte-norte têm cada vez maior relevância 
tornando o quadro mais complexo a vários níveis, 
incluindo a variação do grau de sucesso/insucesso 
do processo migratório e das percepções dos mi-
grantes em função do tipo de fluxo3.
o impacto é hoje muito significativo na medida 
em que a migração implica interação face-to-face 
com culturas e valores diferentes, emergindo 
como a dimensão da globalização que mais desa-
fios coloca às identidades, por isso percepcionada 
como mais ameaçadora do que os fluxos de bens 
ou de capitais e sujeita a restrições severas. nos 
países da ocDe, o peso dos imigrantes na popu-

lação total dos países receptores aumentou signi-
ficativamente, atingindo mais de 14% na América, 
do norte e cerca de 10% na europa. os impactos 
são visíveis a três níveis: no país de destino, os 
contributos dos imigrantes para a natalidade,  
o crescimento económico e o empreendedoris-
mo; nos países de origem ressalta a influência po-
lítica dos emigrantes e os seus contributos para 
a inovação tecnológica e social e investimento 
no país e para a dinamização da sua diplomacia 
económica; e no sistema global, os problemas 
de trânsito e violação dos direitos humanos dos 
migrantes e o crime organizado transnacional 
(cot), associado à imigração irregular, a discri-
minação a que são sujeitos nos países de destino.
A intensificação dos fluxos migratórios resulta 
da interação entre um conjunto de factores rela-
cionados com os 3 Ds, demografia, democracia /
direitos humanos e desenvolvimento: 
(i) demografia: as diferenças de ciclo demográfico 
entre países jovens no sul e países envelhecidos 
no norte desenvolvido criam condições para uma 
aceleração dos movimentos migratórios em boa 
medida motivados pela carência de mão-de-obra; 
(ii) democracia e direitos humanos: a ausência 
de democracia e de oportunidades de participa-
ção política, as violações sistemáticas de direitos 
humanos e a proliferação de conflitos armados 
intraestatais, levam muitos a procurar a seguran-
ça em países democráticos e com standards mí-
nimos de respeito pelos direitos humanos; 
(iii) desenvolvimento: insucessos das políticas 
de desenvolvimento em muitos países têm con-
tribuído para agravar os níveis de pobreza e de 
exclusão social, pelo que as assimetrias de desen-
volvimento alimentam a migração, originando 
fluxos de pessoas que procuram salários mais 
elevados e, por esta via, romper com o ciclo vi-
cioso da pobreza.
estes factores colocam em evidência a relevância 
da insegurança humana nas suas múltiplas dimen-
sões (económica, física, política, ambiental) e a 

sua dupla relação com o fenómeno migratório, 
simultaneamente causa e consequência deste. se 
a insegurança humana nos países de origem, em 
parte resultado de elevados níveis de violência,  
é causa central dos fluxos migratórios, a verdade é 
que o próprio processo migratório em si, nas con-
dições em que se desenvolve com o envolvimento 
do cot, está associado a um elevado nível de risco 
e a um agravamento da insegurança humana que 
emerge agora como consequência das migrações.
Paradoxalmente, as migrações têm um papel 
muito significativo, ainda que invisível, como “fa-
tor estabilizador” do sistema internacional e de 
prevenção da violência. em primeiro lugar, pelo 
impacto positivo sobre a redução da pobreza  
e atenuação das pressões migratórias. numa eco-
nomia global que tende a aumentar fortemente 
as desigualdades entre estados e no seio dos es-
tados e a deteriorar a equidade, as remessas dos 
migrantes para o país de origem, que em 2013 
atingiram um valor global de 550 biliões de UsD4, 
sendo 414 biliões destinados a países em vias de 
desenvolvimento, funcionam como um factor po-
sitivo de redistribuição e atenuação da exclusão  
e alívio direto da pobreza nos países mais pobres, 
mas também na prevenção de fluxos migratórios 
que, na ausência destas remessas, seriam bem 
mais intensos. em segundo lugar, pelo contribu-
to para o reforço da diversidade cultural como 
um valor positivo e a emergência de um maior 
nível de interculturalidade nas sociedades, o que 
aumenta o conhecimento e tolerância recípro-
cas, essencial para diluir as tensões internacio-
nais. em terceiro lugar, as migrações favorecem  
a transferência de conhecimento e competências, 
contribuindo para atenuar maiores assimetrias e 
a marginalização dos países mais vulneráveis, na 
medida em que os emigrantes são portas de con-
tacto com as redes de conhecimento no exterior 
e quando regressam ao país trazem consigo com-
petências, know how e ligações internacionais.
As crescentes restrições colocadas pelos estados 

3.12 • Metamorfoses da violência

Migrações internacionais, violência e direitos humanos Miguel Santos Neves

1990
(milhões)

2000
(milhões)

2013
(milhões)

1990-2000
variação média anual

2000-2013
variação média anual

Total 154 175 231,5 1,2% 2,2%

Países desenvolvidos 81,6 105 135,6

Países em vias de 
desenvolvimento 72,4 70 95,9

% população mundial 2,9 2,8 3,2

Idade

0-19 21% 17,6% 15,1%

20-64 66% 70,5% 73,8%

+65 12% 11,9% 11,1%

Sexo

Homens 51,2% 50,9% 52%

Mulheres 48,8% 49,1% 48%

Evolução do stock de migrantes internacionais 1990-2013.
Fonte: Nações Unidas (2013) Trends in international migration stock: the 2013 revision.
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de destino à imigração legal tem estimulado  
o desenvolvimento do fenómeno de imigração 
irregular controlada por grupos criminosos, em 
muitos casos cot, que além da exploração do 
migrante através da cobrança de elevadas quan-
tias, também os sujeitam a violações graves dos 
seus direitos, colocando-os em risco de vida  
e transformando-os até em vitimas de tráfico de 
seres humanos (tsH)5. 
o grau de vulnerabilidade e os níveis de insegu-
rança humana dos migrantes são particularmen-
te elevados, assim como para todas as situações 
semelhantes de movimentos transnacionais de 
pessoas, “the people on the move” – refugia-
dos, requerentes de asilo, migrantes, deslocados 
internos e pessoas traficadas – como salienta  
o relatório sen-ogata6. esta maior vulnerabilidade 
resulta do facto de terem saído da esfera de prote-
ção de um estado e se encontrarem em transição 
para um outro estado onde o seu estatuto é ainda 
incerto e indefinido, no contexto de um sistema 
internacional que não é dotado de um regime 
multilateral para regular as migrações internacio-
nais. os migrantes estão em consequência sujeitos 
a níveis de violência elevados, exercida sob diver-
sas formas, quer por estados, quer por atores não-
estatais, ao longo do ciclo migratório. 
Podemos distinguir três tipos de violência fun-
damentais contra “the people on the move”. em 
primeiro lugar a violência sistemática, organizada 
e de longo prazo exercida pelas redes de auxílio 
à imigração ilegal pelas redes de tráfico de pes-
soas. estão em causa grupos de cot, com uma 
estrutura sofisticada, que recorrem a violência 
extrema para melhor controlar as vítimas e limi-
tar a eficácia da ação policial, dirigindo-a contra 
as autoridades de modo a reduzir a interferência 
no respectivo negócio. A violência é utilizada de 
modo racional e controlado como estratégia para 

garantir o sucesso do negócio, podendo assumir 
diversas formas mais diretas como a violência fí-
sica, violência psicológica, controlo da vontade 
(drogas e álcool), restrição de movimentos, ou 
outras mais sofisticadas, como a servidão por dí-
vida ou ameaças a terceiros.

em segundo lugar, a violência difusa ao nível da 
sociedade civil do país de acolhimento, que se 
traduz em atos de discriminação, limitação do 
exercício de direitos e violência psicológica, mas 
pode envolver processos mais violentos e orga-
nizados, associados aos sectores radicais de ex-
trema-direita que, especialmente na europa, têm 
vindo a reforçar a sua influência e peso eleitoral 
nos últimos anos. estes movimentos, em países 
como a Alemanha, grécia, França, reino Unido, 
Áustria ou suécia, desenvolveram uma estratégia 
que combina ações ilegais de perseguição aos 
imigrantes, envolvendo violência física e atenta-
dos contra a vida, com uma agenda política anti- 
-imigração sustentada num discurso de ódio ra-
cial e xenófobo assente em ações legais que visam 
o processo eleitoral e subsequentes alterações 
legislativas. os estados têm falhado na aprecia-
ção da natureza e dimensão desta ameaça e no 
cumprimento do seu dever de proteção, mercê 
de divisões internas no seio dos governos sobre 
a política de imigração. 
em terceiro lugar, a violência “soft” exercida pelo 
estado sobre os imigrantes irregulares ou vítimas 
de tsH depois de resgatadas e que configuram 
situações preversas de revitimização. As situa-
ções de condenação de uma vítima de tsH por 
crimes que foi obrigada a cometer sob coação 
pelos traficantes, ou as condições desumanas dos 
centros de detenção para imigrantes irregulares 
constituem processos violentos de revitimização 
que restringem direitos fundamentais (revitimiza-
ção de 1.º grau). o retorno forçado de vítimas 
de tsH que não cooperam com o estado, e de 
requerentes de asilo ou imigrantes irregulares 
sem que tenham exercido os seus direitos de 
recurso, constitui uma outra forma de violência 
punitiva (revitimização de 2.º grau). no caso das 
vitimas de tsH, o retorno forçado e não assistido 
ao país de origem em condições de grande vul-
nerabilidade significa, na prática, que os estados 
estão a lançá-las nos braços das redes de tráfico 
de que acabaram de ser resgatadas, contribuindo 
para aumentar o risco de re-tráfico7. Finalmente, 
o imigrante irregular ou a vítima de tsH sofrem 
os efeitos de uma outra forma de violência, me-
nos intensa mas mais frequente e silenciosa, em 
resultado dos excessos burocráticos e exigências 
disfuncionais e duplicadas decorrentes da des-

coordenação entre várias instituições estatais  
e não-estatais, e que se traduz na necessidade de 
repetição do seu relato a múltiplos interlocuto-
res, em atrasos na obtenção do apoio necessário 
ou na sujeição a mecanismos de proteção que na 
realidade restringem os direitos humanos e estig-
matizam a vítima (revitimização de 3.º grau).
As migrações internacionais têm uma relação com-
plexa com a violência, cometida pelos estados  
e por atores não-estatais: causa do processo migra-
tório, levando os migrantes a deixar o país de ori-
gem em busca de segurança; consequência das mi-
grações, em especial das irregulares, afectando os 
migrantes, quer no seu percurso, quer no país de 
destino. As migrações são ainda um factor positivo 
de moderação da violência global e de prevenção 
de pressões migratórias mais intensas. A redução 
da violência sobre os migrantes implica reduzir  
o elevado nível de vulnerabilidade a que estão su-
jeitos, quer através da estruturação de uma regula-
ção multilateral das migrações, quer da afirmação 
da universalidade dos direitos humanos e do res-
peito pelos standards internacionais nos países de 
destino, pondo termo a práticas discriminatórias 
que tendem a restringir de forma ilegítima o exer-
cício dos seus direitos humanos inalienáveis. n

Paradoxalmente, as migrações 
têm um papel muito significativo 
[...] como “fator estabilizador” 
do sistema internacional e de 
prevenção da violência.

Notas

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Po-
pulation Division. Trends in International Migrant Stock: The 
2013 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2013). Ver: www.unmig ration.org/.

2 Os principais países receptores de migração são: EUA, Federa-
ção Russa, Alemanha, Arábia Saudita, EAU, Reino Unido, França, 
Canadá, Austrália e Espanha; os principais emissores incluem 
o México, Índia, Federação Russa, China, Ucrânia, Bangladesh, 
Paquistão, Filipinas, Turquia e Egito ( World Bank, Migration 
and remittances team, Development Prospects Group  note 
2.10.2013).

3 International Organization for Migration, 2013, World Migra-
tion Report 2013, Geneva – vd. resultados Gallup World Poll 
(pp.113) salienta a percepção mais positiva sobre a melhoria 
de condições de vida nos migrantes Norte-Norte e a percepção 
mais negativa sobre as condições de vida presente e futura nos 
migrantes Sul-Sul.

4 World Bank, Migration and Development Brief, 21, Migration 
and Remittances Team, Development Prospects Group, 
2.10.2013. Os maiores recipientes de remessas em 2013 foram, 
pela dimensão dos fluxos migratórios, a India (US$71 biliões), 
a China (US$ 60 biliões), as Filipinas (US$ 26 biliões), México 
(US$ 22 biliões), Nigéria (US$ 21 biliões), Egito (US$ 20 biliões). 
Mas em termos de peso relativo no PIB o Tajiquistão (48%), 
o Kirguistão (36%), Nepal (25%), Lesotho (25%) e a Moldávia 
(24%) ocupam os primeiros lugares.

5 No sentido de combater este fenómeno, a UN Convention 
Against Transnational Organized Crime (2000) inclui um proto-
colo específico, o Protocol against the Smuggling of Migrants 
by Land, Sea and Air. A relevância deste processo tem vindo a 
crescer por ser muito atrativo para o COT, já que à imigração 
ilegal é um negócio muito lucrativo com baixo risco de detec-
ção e punição dos criminosos. Sobre o fenómeno do migrant 
smuggling, modus operandi, rotas e tendências ver UNODC, 
2011, Smuggling of Migrants – a global review and annotated 
bibliography of recent publications, New York. Sobre os fluxos 
de África para a Europa ver UNODC, 2006, Organized Crime 
and irregular migration from Africa to Europe, New York.

6 Commission on Human Security, 2003 “Human Security Now”, 
New York, pp. 41-52.

7 Sobre o tráfico de seres humanos e o processo de revitimização, 
ver Miguel Santos Neves e Cláudia Pedra, 2012, A Proteção dos 
Direitos Humanos e as Vítimas de tráfico de pessoas – rotas, mé-
todos e tipos de tráfico e sectores de atividade em Portugal, IEEI, 
POAT-FSE, pp. 94-97 [http://www.poatfse.qren.pt/upload/docs/
Diversos/ESTUDOS/PROJETO%20POAT%20%E2%80%93FSE%20
N%C2%BA%20170402009%20-%20Estudo.pdf].

Destino: Sul

Origem Destino 2013

Bangladeche Índia 3,2

Índia Emirados Árabes Unidos 2,9

Federação Russa Cazaquistão 2,4

Afeganistão Paquistão 2,3

Afeganistão Irão 2,3

China China, Hong Kong, SAR 2,3

Palestina Jordânia 2,1

Mianmar Tailândia 1,9

Índia Arábia Saudita 1,8

Burquina Faso Costa do Marfim 1,5

Destino: Norte

Origem Destino

México Estados Unidos 13,0

Federação Russa Ucrânia 3,5

Ucrânia Federação Russa 2,9

Cazaquistão Federação Russa 2,5

China Estados Unidos 2,2

Índia Estados Unidos 2,1

Filipinas Estados Unidos 2,0

Porto Rico Estados Unidos 1,7

Turquia Alemanha 1,5

Argélia França 1,5

Os 10 maiores corredores migratórios (em 
milhões). Fonte: UN, International Migration 2013, UN Department 
of Economic and Social Affairs, New York.
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Os tempOs de crise e as efemérides de desas-
tres prestam-se a previsões catastrofistas. como 
exemplo, Jacques Attali, símbolo de uma certa 
intelectualidade, usa um blog para recordar que 
“nada se parece mais com 2013 que 1913” e que 
“tudo se ajusta para criar a ameaça de uma tercei-
ra guerra mundial” , admitindo que o equivalente 
ao atentado de sarajevo para os nossos tempos 
seja a disputa das ilhas entre china e Japão1. 
de algum modo, tais previsões partem de um 
pressuposto implícito: a história tem tendência 
a repetir-se e podemos analisar o presente à luz 
das experiências do passado. No caso que agora 
nos interessa, as questões fundamentais serão as 
seguintes: temos à nossa disposição indicadores 
que ajudam a antecipar a iminência de guerras? 
se acaso existem ciclos históricos regulares, de 
carácter ora económico, ora político, essa flutua-
ção está de algum modo associada ao eclodir da 
violência? de uma maneira ou de outra, os possí-
veis ciclos são pontuados por guerras? 

Os ciclos económicos

Vários historiadores como toynbee ou Braudel 
analisaram as curvas e as rupturas dos grandes 
períodos históricos, mas os economistas são por-
ventura os que têm maior tendência para verificar 
o movimento pendular dos ciclos económicos, 
identificando os indicadores que servem para 
medir as flutuações regulares e a sua maior ou 
menor frequência2. Já o austríaco Joseph schum-
peter sustentava a sucessão de grandes vagas de 
preços ao sabor de ciclos de inflação-desinflação-
-deflação, determinadas por factores onde pesam 
sobretudo a inovação e o progresso técnico, bem 
como novos modos de produção ou a abertura 
de novos mercados. distinguia a chamada primei-
ra revolução industrial (máquina a vapor, 1789-
1848), a revolução do caminho-de-ferro (aço, 
1848-1896) e a segunda revolução industrial 
(electricidade, 1900-1950). mas vários outros 
autores estudaram ciclos de duração variável, 
uns mais curtos, como o de Juglar (cerca de 9-10 
anos), outros de média duração, como o de Kuz-
nets (18-20 anos). talvez mais célebres de todos, 
porém, são os ciclos estudados pelo controverso 
economista russo Kondratieff (1892-1938), com 
uma duração que pode rondar os 40-60 anos.
A partir das suas análises, tem sido construída 
toda uma visão dos últimos séculos, ao sabor 
da sucessão de períodos identificados como de 
prosperidade, recessão, depressão e recuperação 
(por vezes metaforicamente designados como 
verão, outono, inverno e primavera). em traços 
muito gerais, no século XiX teriam ocorrido dois 
ciclos, o primeiro dominado pela máquina a va-
por e pelo algodão, o segundo referenciado ao 
caminho-de-ferro e ao aço, e outros dois no sé-

culo XX, o primeiro em que predominava a enge-
nharia eléctrica e a indústria química, o segundo 
caracterizado pela petroquímica e pelo automó-
vel; ainda antes de terminar esse século se faria 
a transição para um novo ciclo económico domi-
nado pela tecnologia da informação. cada ciclo 
teria assim uma fase A – ascendente – e uma fase 
B – descendente, numa alternância entre expan-
são e estagnação. e estas ondas longas da evolu-
ção económica seriam essencialmente marcadas 
pelos ritmos do crescimento e pelos picos de 
inflação, no quadro já visto das grandes variações 
de matérias-primas e das transições tecnológicas. 

O já citado professor canadiano rodrigue trem-
blay escreve a este respeito: “Os picos de inflação 
dos ciclos de Kondratieff são ainda mais claros, já 
que, enquanto os períodos de desinflação se pro-
longam, os de intensa inflação são relativamente 
curtos. Houve inflação depois de Waterloo em 
1815; a que coincidiu com a Guerra de secessão 
nos estados Unidos em 1665-66; a que ocorreu 
depois da primeira Grande Guerra em 1920-21; 
e a que culminou em 1980, após o fim da Guerra 
do Vietname (1962-1973) e a subida do preço do 
petróleo pela Organização dos países produtores 
de petróleo (Opep). Verifica-se assim uma ligação 
evidente entre guerras e inflação”3. este tipo de 
considerações poderá autorizar o estabelecimen-
to de uma correlação entre ciclos económicos 
e guerras de grande dimensão; aliás o próprio 
Kondratieff parecia defender que as guerras se 
dariam com maior frequência na fase ascendente 
dos ciclos económicos. mas os factos são dema-
siado complexos para permitirem semelhante 
conclusão: as guerras revolucionárias das primei-
ras décadas do séc. XiX deram-se em período de 
estagnação, a guerra franco-prussiana de 1870-
71 ocorreu num pico de expansão económica,  
o mesmo aconteceu com a i Guerra mundial e a 
revolução russa, enquanto a ii Guerra mundial 
foi travada em fase B de crise económica profun-
da. todavia diversos outros autores concluíram 
pela regularidade do ritmo dos conflitos, como 
é o caso da obra clássica de Quincy Wright, que 
analisou as tendências dos últimos três séculos 
e neles verificou que as guerras ocorrem numa 
periodicidade aproximada de cada 50 anos, sem-
pre em função de perturbações na estabilidade 

macroeconómica4. por sua vez, outros analistas, 
como é sabido, fazem uma leitura do séc. XX 
no qual descobrem uma associação entre crise 
e guerra: a i Guerra mundial foi antecedida pela 
grande crise financeira de 19075 e a ii Guerra 
mundial pela grande depressão de 1929.

Os ciclos hegemónicos

em torno da questão da hegemonia, uma vasta 
literatura de relações internacionais abordou 
temas tão sugestivos como o das potências hege-
mónicas e dos ciclos hegemónicos. Os principais 
autores de referência neste domínio são porven-
tura immanuel Wallerstein6 e robert Gilpin7, mas 
muitos outros exploraram o tema, uns em pers-
pectiva estruturalista (teorias ditas da economia-
-mundo e do sistema-mundo), outros a partir 
da óptica “realista”. O que é interessante para  
o nosso assunto é que, de uma maneira ou outra, 
as suas teses tocam o problema que nos ocupa:  
a possível conexão entre guerras e grandes transi-
ções político-económicas.
Não sendo possível pormenorizar aqui as diver-
sas teorias em presença e os múltiplos períodos 
identificados pelos especialistas8, recorde-se 
apenas a ideia-chave de que cada fase do sistema 
internacional é normalmente hegemonizada por 
uma potência dominante, a qual atravessa as co-
nhecidas etapas de expansão ascendente, domí-
nio consolidado e declínio mais ou menos lento. 
encontramos assim um novo tipo de ciclos, não 
já os ciclos económicos de duração relativamente 
curta, mas de ciclos políticos de longa duração.
Alguns autores atribuem a portugal uma pri-
meira posição hegemónica no início dos tem-
pos modernos e o próprio Wallerstein  salienta  
o improvável mas impressionante papel pioneiro 
de portugal numa espécie de domínio de escala 
mundial9. também não faltam análises segundo 
as quais teria havido um período em que a Fran-
ça seria a potência hegemónica entre os finais do 
séc. XVii e as primeiras décadas do séc. XViii. mas 
a generalidade dos especialistas destaca a suces-
são de grandes vagas hegemónicas nos tempos 
modernos, a primeira das quais é por vezes carac-
terizada como “genovesa” – dada a importância 
que teve Génova numa fase crucial do desenvol-
vimento do capitalismo na sua primitiva forma 
mercantil – , outras vezes denominada “espanho-
la”, considerando a impressionante expansão do 
império espanhol, mas também referenciada ao 
sacro império romano Germânico, designada-
mente no tempo da carlos V, quando o trono es-
panhol se une à casa de Áustria dos Habsburgos.
A este primeiro ciclo hegemónico sucede um se-
gundo, que é o das províncias Unidas dos países 
Baixos, a actual Holanda, e que ocorre pelo me-
nos a partir de meados do séc. XVii. A predomi-

3.13 • Metamorfoses da violência

Ciclos históricos e conflitos de envergadura Luís Moita

[...] a possível coincidência no 
tempo da fase recessiva do ciclo 
de Kondratieff e do fim do ciclo 
hegemónico dos EUA seria um 
sinal perturbante [...]
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nância financeira das províncias Unidas vem a par 
da expansão comercial e da influência em vastos 
espaços mundiais, desde o Oriente, onde a com-
panhia Holandesa das Índias Orientais – uma 
verdadeira e colossal firma transnacional – desa-
lojou portugueses e espanhóis, até à implantação 
de colónias no continente americano, desde ma-
nhattan até ao Brasil. em traços gerais, a partir 
de meados do séc. XViii afirma-se uma nova po-
tência hegemónica, o bem conhecido papel do 
reino Unido em que se dá a primeira revolução 
industrial e donde se estende o gigantesco impé-
rio sustentado pelo domínio dos mares em todos 
os continentes. e, com sinais que remontam já ao 
séc. XiX, o século seguinte vai assistir à emergên-
cia de um novo ciclo hegemónico presidido pelos 
estados Unidos.
estes grandes ciclos políticos (províncias Unidas, 
reino Unido, estados Unidos) foram pontuados 
por guerras de envergadura. Apesar de não ser 
permitida uma interpretação linear e mecânica 
que atribua primariamente aos grandes conflitos 
o papel de geradores de transições, a verdade  
é que surge alguma evidência na associação entre 
guerra e convulsão sistémica. Algumas das guer-
ras servem mesmo como símbolo poderoso do 
fim de determinada ordem, substituída por outra 
nova: é o caso da Guerra de secessão nos estados 
Unidos, entre 1862-1865, que, ao opor o Norte 
industrial ao sul agrário e esclavagista, assinala 
enfaticamente a vitória da sociedade industrial 
nascente sobre a milenar sociedade rural.
Nestes últimos quatro séculos da história euro-
peia verificaram-se três períodos de guerra com 
duração de duas ou três décadas que funcionam 
como indiscutíveis pontos de viragem: a Guerra 
dos trinta Anos (1818-1648), as Guerras france-
sas e napoleónicas (de 1792 a 1815) e a chamada 
Guerra civil europeia (entre 1914 e 1945) com 
as duas Guerras mundiais do século XX. sem que 
haja uma correspondência servil entre estes con-
flitos de primeira grandeza e a sucessão dos ciclos 
hegemónicos, pode afirmar-se que a hegemonia 
das províncias Unidas se consolida depois de 
1648 a seguir à Guerra dos trinta Anos, tal como 
o reino Unido sai fortalecido após as campanhas 
de Napoleão, como ainda os estados Unidos 
emergem como superpotência dominante depois 
do declínio das potências europeias, desgastadas 
pela competição entre inglaterra e Alemanha na 

sua disputa pela hegemonia mundial ao longo das 
duas guerras do séc. XX. e assim, de novo somos 
surpreendidos por esta possibilidade de vermos  
a guerra nas transições dos grandes ciclos históri-
cos, porventura nos ciclos económicos com uma 
duração próxima dos 50 anos e nos ciclos hegemó-
nicos com uma duração próxima dos 100 anos10.

Os riscos actuais

Uma pergunta anda no ar: estará a conjuntura 
internacional a aproximar-se de uma situação em 
que se acentua o risco de uma guerra de enverga-
dura? diversos argumentos podem ser invocados 
para a verosimilhança desta hipótese. depois dos 
“30 gloriosos anos”, o capitalismo entrou numa 
fase de crise profunda, cujos sintomas mais evi-
dentes são o desemprego em massa, a desloca-
lização violenta do processo produtivo, a crise 
das dívidas, a primazia da especulação financeira 
sobre a economia real e, como pano de fundo,  
a redução da taxa de lucro do capital. pode pen-
sar-se que estamos assim num momento crítico 
do ciclo de Kondratieff. simultaneamente, multi-
plicam-se os sinais de que podemos estar a atingir  
o período final do presente ciclo hegemónico, com  
o alegado declínio do poderio norte-america-
no11. tal declínio ter-se-ia iniciado já nos anos 
60-70 do século XX, assinalado pelo fim da esta-
bilidade e da paridade fixa do dólar, pela derrota 
do Vietname, pela perda de posição comparativa 
dos estados Unidos na economia mundial e, nos 
últimos tempos, pela probabilidade da disputa da 
hegemonia mundial entre os eUA e a china . 
estariam assim em presença fortes analogias com 
a crise de há 100 anos, quando o declínio britâni-
co deu lugar à disputa pelo predomínio interna-
cional entre a Alemanha e os eUA, no quadro da 
“longa guerra civil europeia” de 30 anos, de 1914 
até 1945. Actualmente, a possível coincidência no 
tempo da fase recessiva do ciclo de Kondratieff  
e do fim do ciclo hegemónico dos eUA seria um 
sinal perturbante a prenunciar um ponto crítico 
susceptível de provocar uma ruptura no sistema 
internacional. e a ascensão chinesa parece poten-
ciar um novo confronto de incidência global.
com razão Henry Kissinger termina o seu livro 
Da China com essa pergunta inquietante: a his-
tória repete-se? e recorda: “Vários comentadores, 
incluindo alguns da china, retomaram o exem-
plo da rivalidade anglo-germânica do século XX 

como um presságio do que pode acontecer aos 
estados Unidos e à china no século XXi”, para 
concluir mais à frente: “O argumento de que  
a china e os estados Unidos estão condenados à 
colisão presume que lidem um com o outro como 
blocos concorrentes no pacífico. porém, esse é o 
caminho para o desastre para ambos os lados”12.
talvez a história não esteja condenada ao retorno 
cíclico desse desastre. As actuais condições do 
nosso mundo não autorizam previsões repetiti-
vas, tão grandes são as diferenças comparativas 
com o passado. n

Notas

1 Disponível em http://blogs.lexpress.fr/attali/2013/01/21/
201913-2/, consultado em 30/12/2013.

2 Sobre todo este tema pode consultar-se o texto de R. Tremblay, 
professor da Universidade de Montreal e ex-ministro do gover-
no do Québec: Les grands cycles économiques, ASDEQ, dispo-
nível em http://www.economistesquebecois.com/files/documents 
/fr/a0/rodriguetremblay-grands-cycles-economique05_1.pdf, 
consultado em 24/11/2013.

3 Ib., p. 2.
4 Wright, Q., A Study of War, Vol. II, Chicago: The University of 

Chicago Press, 1942, com versão digitalizada integral disponí-
vel em https://archive.org/details/studyofwarvol11001580mbp, 
consultado em 17/2/2014.

5 Sobre esta crise, pode consultar-se Bruner, R.F. e Carr S. D., 
The Panic of 1907: Lessons Learned from the Market’s Perfect 
Storm, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007, os quais de-
fendem que a actual crise tem muito mais analogia com a de 
1907 do que com a de 1929.

6 O pensamento de Wallerstein é indissociável do do grande his-
toriador francês Fernand Braudel, com quem ele trabalhou de 
perto, donde resultou a edição da sua obra basilar em língua 
francesa em dois volumes: Le système du monde du XVe siècle 
à nos jours, Paris: Flammarion, 1980. 

7 Gilpin, R., War and Change in World  Politics, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981. Ver também Global Political 
Economy: Understanding the International Economic Order, 
Princeton University Press, 2001.

8 Uma boa síntese acerca destas visões pode ser lida em Sandoval 
Ramirez, Luís, La hegemonia mundial de las potencias. Una 
aproximación teórica, in Problemas del Desarrollo, Revista 
Latinoamericana de Economia, Vol 34, Nº 131 (2002), dispo-
nível em http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/
view/7453, consultada em 3/9/2013.

9 Op. cit,  Vol. I, p. 40 ss.
10 Um estudo exaustivo e extremamente documentado sobre 

este assunto é o de Joshua S. Goldstein, Long Cycles: Prosperity 
and War in the Modern Age, New Haven: Yale University, 1988, 
disponível em http://www.joshuagoldstein.com/jgcycle.htm, 
consultado em 17/2/2014.

11 Para uma análise critica deste pretenso declínio norte-america-
no, ver Laidi, Zaki, Le début du déclin américain; Esprit, Février 
2009, disponível em http://www.laidi.com/papiers/esprit_0209.
pdf, consultado em 30/12/2013.

12 Kissinger, H., Da China, Lisboa: Quetzal Editores, 2011, pp. 
549 e 563.

Flutuação de ciclos. Guerras, massacres e atrocidades do século XX. Adaptação: OBSERVARE.

1785 1990195019001845 2020

Pr
os

pe
rid

ad
e

Re
ce

ss
ão

De
pr

es
sã

o

Re
cu

pe
ra

çã
o

1.º Ciclo de inovação de Schumpeter
Energia hidráulica
Algodão (têxteis)
Ferro

2.º Ciclo
Máquina a vapor
Caminhos-de-ferro
Aço

60 anos 1925 1970 30 anos

3.º Ciclo
Electricidade
Química
Motor Diesel

4.º Ciclo
Petroquímicos
Electrónica
Aviação

5.º Ciclo
Informática
Internet
Telecomunicações

As vagas de Schumpeter aceleram ao longo do tempo
1912 1937 1960 1980

8

6

4

2M
ilh

õe
s 

de
 m

or
to

s

I e II Grande Guerra Hitler Guerras civis russas e chinesasUnião Soviética Índia, Paquistão e Bangladeche China Comunista



108

JANUS 2014

ApesAr dAs AbordAgens e dA retóricA pro-
movendo os “novos” instrumentos de segurança 
e a valorização dos meios não militares, a genera-
lidade dos países continua não apenas a gastar/
investir muito no reforço das capacidades milita-
res como, actualmente, o valor das despesas mili-
tares no total mundial é superior ao que atingiu 
durante a guerra Fria! Facto paradoxal, se tiver-
mos igualmente em conta que, desde o termo da 
bipolarização política mundial, vivemos um  
período de relativo desanuviamento e de menor 
probabilidade de conflito militar entre as “gran-
des potências”. Acresce que todas as regiões do 
globo registam aumentos significativos nas res-
pectivas despesas militares, com excepção da eu-
ropa. Mais recentemente, todavia, regista-se uma 
tendência de redução tanto na europa ocidental 
e central como na América do norte, reforçando 
a impressão de mudanças nos balanceamentos 
regionais, com menor predomínio “ocidental”  
e crescente afirmação da Ásia-pacífico.
estes elementos são sintomáticos das ambivalên-
cias do sistema internacional desde o colapso so-
viético. contudo, há outras variantes e tendên-
cias em matéria de despesas militares que convém 
sublinhar e analisar. 

Flutuações mundiais

o fim da guerra Fria trouxe “dividendos da paz” 
que favoreceram, nos anos seguintes, uma redu-
ção sensível das despesas militares no total mun-
dial, em virtude dos decréscimos registados nos 

países da nAto e do antigo pacto de Varsóvia.  
É certo que outros países e regiões não acompa-
nharam esta diminuição, alguns aproveitando  
o novo fulgor económico para elevar os seus or-
çamentos de defesa. Mas o facto é que, em mea-
dos dos anos 1990, as despesas militares mun-
diais registaram o valor comparativamente mais 
baixo. entretanto, os ataques do 11 de setembro 
de 2001 e as subsequentes “guerra contra o terro-
rismo” e intervenções no Afeganistão e no iraque 
desencadeariam um crescimento das despesas 
militares, aumento esse liderado pelos eUA mas 
acompanhado pela generalidade dos outros paí-
ses, com destaque para potências ressurgentes 
como a china, a Índia ou a rússia. As despesas 
militares mundiais atingiriam, assim, o seu auge 
em 2010 e 2011, e mesmo baixando um pouco 
entretanto, esse valor continua em níveis histori-
camente elevados (representando cerca de 2,5% 
do pib mundial) e, em termos reais, superior ao 
registado antes de terminar a guerra Fria: a pre-
ços constantes, o total mundial passou de 1.613 
mil milhões Usd, em 1988 para 1.733 mil mi-
lhões Usd, em 2012 (ver “despesas militares no 
mundo e por região”). 
o total mundial de 2012 foi, em termos reais, 
0,5% mais baixo do que o de 2011, assinalando 
assim a primeira diminuição nas despesas milita-
res mundiais desde 1998. esta descida é o resul-
tado, essencialmente, dos cortes verificados nos 
eUA e na europa ocidental e central. com efeito, 
os impactos da crise financeira de 2008 e das me-

didas da Administração obama destinadas a corri-
gir o défice orçamental americano conduziram os 
eUA a uma programada redução dos seus orça-
mentos de defesa que começam a fazer-se reflec-
tir (com uma queda de 6% em termos reais, em 
2012) e se repercutem inevitavelmente no total 
mundial. de igual modo, a crise económico-fi-
nanceira na Ue e, em particular, na zona euro,  
a par das políticas de austeridade e das medidas 
de correcção dos défices orçamentais implemen-
tadas em diversos países, levaram a uma redução 
das despesas militares na europa ocidental  
e central: entre 2008 e 2012, vinte países euro-
peus reduziram em mais de 10% os seus orça-
mentos de defesa.

contudo, esta tendência de diminuição das des-
pesas militares nos eUA e nos países da União 
europeia não tem correspondência global. na 
rea-lidade, e tal como nos anos imediatamente 
posteriores ao colapso soviético, certos actores 
proeminentes mantêm o rumo de crescimento 
das suas despesas militares. se o rápido aumento 
da Índia foi recentemente revertido, as taxas de 
crescimento das despesas militares no brasil, na 
china, na coreia do sul ou na Arábia saudita au-
mentaram bastante desde 2008, enquanto o rit-
mo de crescimento das despesas militares na 
rússia foi apenas ligeiramente contido e a tur-
quia passou de um pequeno decréscimo para um 
ligeiro aumento. 
A lista com o top 15 dos maiores orçamentos mi-
litares (colectivamente responsáveis por mais de 
4/5 do total mundial) também expressa impor-
tantes alterações desde o fim da guerra Fria, 
destacando-se primeiro o declínio e, entretanto, 
o “regresso” da rússia; a escalada de potências 
asiáticas como a china ou a Índia; a ascensão de 
países emergentes como a Arábia saudita ou  
o brasil; e ainda o recuo do predomínio america-
no e, grosso modo, “ocidental”.
como revela o quadro “Top 15 dos maiores orça-
mentos militares, 2012”, em termos reais, a rús-
sia perdeu sucessivas posições nos anos 1990, 
baixando de cerca de 344 mil milhões Usd, em 
1989 (ainda Urss) para menos de 24 mil milhões 
Usd, em 1999, mas recuperando depois até ao 
3.º lugar (com um share de 5,2% em 2012) e fa-
zendo aumentar as suas despesas militares para 
90,6 mil milhões Usd, em 2012. entretanto,  

3.14 • Metamorfoses da violência

Despesas militares: flutuações mundiais
e tendências regionais Luis Tomé

[...] mudanças nos 
balanceamentos regionais, com 
menor predomínio “Ocidental” 
[...]

A preços constantes de 2011 2012, preços 
correntes1988 1990 1998 2002 2008 2011 2012

Total mundial 1.613 1.524 1.053 1.215 1.605 1.741 1.733 1.745

Regiões

África 17,5 17,5 15,4 21,0 30,3 37,1 38,3 39,2

Norte de África 3,8 3,9 5,6 6,7 10,1 15,1 16,2 16,4

África Subsariana 13,7 13,6 9,8 14,3 20,2 22,0 22,0 22,7

América 620 617 439 515 737 808 768 780

América do Norte 578 548 394 462 671 734,7 691 705

América Central e Caraíbas 3,8 3,9 4,8 5,2 6,3 8,0 8,6 8,5

América do Sul 37,9 65,0 40,2 47,3 59,6 65,3 67,7 66,0

Ásia e Oceânia 141 151 188 224 312 369 382 390

Ásia Central - - 0,7 0,9 2,1 2,4 2,9 3,0

Ásia Oriental 100 110 138 166 233 278 292 302

Ásia do Sul 22,9 24,2 30,0 36,1 50,5 59,7 58,2 56,1

Oceânia 17,6 17,2 18,8 21,0 26,6 28,5 27,5 28,2

Europa 777 657 342 374 419 411 419 407

Europa Ocidental 329 336 295 309 318 302 296 286

Europa Central 76,6 30,0 21,3 22,2 24,2 22,0 21,9 20,6

Europa Oriental 371 291 25,8 43,2 76,6 87,0 100 100

Médio Oriente 58,6 81,5 69,7 80,2 106 117 128 132

Despesas militares no mundo e por região, 1988-2012 (em mil milhões de dólares americanos).
Nota: Estes valores excluem, em vários anos ou mesmo todo o período 1988-2012, dados referentes a alguns países, nomeadamente Afeganistão, 
Coreia do Norte, Cuba, Haiti, Honduras, Iémen, Iraque, Irão, Myanmar, Qatar, Somália e Sudão, podendo afectar  
as estimativas regionais e mundiais. Fonte: SIPRI Military Expenditure Database.
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a china ascendeu ao 2.º lugar do ranking (repre-
sentando já uma parcela de 9,5%) mercê do au-
mento impressionante das suas despesas milita-
res de 18,3 mil milhões Usd, em 1989 para 157,6 
mil milhões Usd, em 2012, enquanto a Índia (8.º 
lugar e 2,6% de share, em 2012) fez crescer os 
seus orçamentos militares de 19 mil milhões Usd 
para mais de 48 mil milhões Usd entre 1989  
e 2012. paralelamente, potências emergentes 
como a Arábia saudita (7.º no ranking e share de 
3,2%), o brasil (11.º e 1,9%) ou a turquia (a fe-
char o top 15, representando uma parcela de 1%) 
incrementaram as suas despesas militares de, res-
pectivamente, 19,5, 23,2 e 10,9 mil milhões Usd, 
em 1989 para 54,2, 36,7 e 17,9 mil milhões Usd 
respectivamente, em 2012. de assinalar, ainda, 
que estes aumentos substanciais das despesas mi-
litares reais têm sido efectuados, em regra, sem 
elevar ou mesmo diminuindo as parcelas do pib 
para a defesa – comprovando um tradicional “di-
lema de segurança”, segundo o qual economias 
em crescimento favorecem o fortalecimento das 
suas capacidades militares...
por seu turno, os estados Unidos continuam mui-
to destacados na posição cimeira do ranking, mas 
em 2012 o seu share nas despesas militares mun-
diais ficou abaixo dos 40% pela primeira vez desde 
o colapso da Urss. Quanto aos países da União 
europeia, apenas o reino Unido (4.º e 3,5%) e a 
itália (10.º e 1,9%) mantêm um nível de despesas 
militares similar ao de 1989, ao invés da França 
(6.º e 3,4%) e, sobretudo, da Alemanha, agora no 
9.º lugar do ranking com um share de 2,6% e bai-
xando de 68,1 para 48,1 mil milhões Usd as suas 
despesas militares reais entre 1989 e 2012.

Tendências regionais

As oscilações no total mundial e as alterações re-
gistadas no Top 15 reflectem uma tendência de 
gradual mudança do “ocidente” para outras par-
tes do globo em matéria de despesas militares.  
É certo que, no comparativo por regiões, a Amé-
rica do norte se tem mantido continuamente 
destacada, com uma parcela actual de 40%. Mas 
são os aumentos significativos das despesas mili-

tares em África, na América Latina, no Médio 
oriente e, sobretudo, na Ásia-pacífico (cujo mon-
tante, a preços constantes, saltou de 141 mil mi-
lhões Usd, em 1988 para 382 mil milhões Usd, 
em 2012) que mais se salientam desde o fim da 
guerra Fria. 
na verdade, todas as regiõe e sub-regiões do 
mundo registam crescimentos sensíveis das des-
pesas militares neste período de tempo, com  
a distinta excepção da europa que, portanto, se-
gue numa tendência contrária. e se é relativa-
mente natural o declínio das despesas militares 
na europa de Leste desde o colapso da Urss e do 
pacto de Varsóvia, assinala-se mais paradoxal  
o decréscimo real dessas despesas na europa oci-
dental em face das ambições estratégicas da polí-
tica comum de segurança e defesa da Ue e da 
europa-nAto. em resultado, desde 2009, as des-
pesas militares do conjunto Ásia e oceânia ultra-
passaram o somatório das europas ocidental  
e central, com tendência para se alargar a dispa-
ridade entre estas duas áreas do globo: em 2012, 
a Ásia-oceânia regista um valor, a preços constan-
tes, de 382 mil milhões Usd para os 317,9 mil 
milhões Usd somados da europa ocidental  
e central, situando-se os shares nas despesas mi-
litares mundiais em 22% e 18%, respectivamente.
A tendência de transformação nos balanceamen-
tos regionais com impactos globais, incluindo  
o menor predomínio do “eixo transatlântico” e a 
ascensão de outras regiões, é ampliada quando 
juntamos outros dados. por exemplo, entre 2003 
e 2012, as despesas militares cresceram 175% na 
china, 113% na rússia, 111% na Arábia saudita, 
56% no brasil e 44% na coreia do sul (ver “Top 15 
dos maiores orçamentos militares, 2012”). e se é 
verdade que as reduções nas despesas militares 
nos eUA e na europa ocidental e central pare-
cem ser acompanhadas por diminuições também 
na África subsariana (- 3,2% em 2012, descendo 
pela primeira vez desde 2003) e noutros países 
como o canadá, a Austrália, o Japão ou até a Índia 
(- 2,8% em 2012), a generalidade das outras regi-
ões e países segue o rumo de contínuo aumento 
das despesas militares: de 2011 para 2012, cresce-
ram, em termos reais, 3,3% na Ásia e oceânia 

(com o Vietname e a indonésia a registarem os 
aumentos mais significativos), 7,8% no norte de 
África, 8,4% no Médio oriente, 4,2% na América 
Latina e 15,3% na europa oriental (com destaque 
aqui para a Ucrânia, além da rússia). por seu lado, 
de 2011 para 2012, a china aumentou 7,8% as 
suas despesas militares, a rússia fê-lo na ordem 
dos 16%, a Arábia saudita 12% e o México 9,7%. 
outros países registam aumentos ainda mais sig-
nificativos em 2012, como omã (51%), o paraguai 
(43%), a Venezuela (42%) ou a Ucrânia (24%) (si-
pri Military Expenditure Database).
de notar, porém, que os valores somados por re-
gião não têm igual significado. ou seja, os mon-
tantes das despesas militares na América do norte 
ou na europa ocidental e central, por via das 
alianças e uma certa harmonização de capacidades 
entre os países aí residentes, têm uma dimensão 
muito mais “agregada” ou “combinada” do que, 
por exemplo, na Ásia-pacífico ou no Médio orien-
te – regiões estas onde o conjunto das despesas 
militares dos diversos países reflectem, em regra, 
pouco mais que a soma aritmética. por outro lado, 
sendo certo que as evoluções e tendências regio-
nais têm reflexos no total mundial e nos equilí-
brios inter-regionais, devemos considerar que os 
aumentos significativos das despesas militares, na 
maioria dos casos, estão relacionados com balan-
ceamentos face a vizinhos regionais. o que signifi-
ca, no fundo, que algumas regiões do planeta vi-
vem uma latente “corrida aos armamentos”. resta 
esperar, por isso, que esta realidade em regiões 
como o Médio oriente ou a Ásia-pacífico não se 
venha a reflectir numa tendência mundial... n
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Ranking
2012

Share
2012

 A preços constantes de 2011 2012, 
preços 

correntes

Variação
2003-2012

%País
Ano

1989 1992 1999 2002 2009 2012

1 39,0% EUA 551,8 489,2 379,4 446,1 701,1 668,8 682,4 32

2 9,5% RPChina                  18,3 25,3 34,4 52,8 128,8 157,6 166,1 175

3 5,2% Rússia 344,1 72,2 23,8 40,1 71,5 90,6 90,7 113

4 3,5% Reino Unido                            58,7 55,5 46,7 53,1 64,3 59,7 60,8 4,9

5 3,4% Japão                         46,5 52,4 59,4 60,7 59,7 59,2 59,2 -3,6

6 3,4% França                        70,8 68,7 62,5 62,8 69,4 62,5 58,9 -3,3

7 3,2% Arábia Saudita              19,5 22,1 24,8 25,5 45,6 54,2 56,7 111

8 2,6% Índia                         19,1 16,7 26,7 28,5 48,9 48,2 46,1 65

9 2,6% Alemanha                       68,1 64,6 51,5 50,1 49,1 48,1 45,7 -1,5

10 1,9% Itália                         38,3 36,3 40,3 43,5 40,1 36,7 34 -19

11 1,9% Brasil                        23,2 12,4 23,2 29,5 34,3 36,7 33,1 56

12 1,8% Coreia do Sul                 14,8 16,4 18,8 21,1 30,1 31,4 31,6 44

13 1,5% Austrália                     15,2 16,1 18 19,5 26,6 25,5 26,1 29

14 1,3% Canadá                        20,6 18,7 15,9 16,1 22,9 22,3 22,5 36

15 1,0% Turquia                        10,9 14,3 21,4 20,2 17,2 17,9 18,1 -2,1

Top 15 dos maiores orçamentos militares, 2012 Nota: valores em mil milhões USD. Fontes: SIPRI Military Expenditure Database; SIPRI Yearbook 2013; Perlo-Freeman et al.
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ApesAr dA intensA competição, os estados Uni-
dos continuam a liderar o fornecimento de armas 
convencionais. também as companhias sedeadas 
nos eUA, a par das sedeadas na europa ocidental, 
continuam a dominar a indústria global de arma-
mentos. Ainda assim, a rússia disputa a liderança 
americana nas vendas aos “países em desenvolvi-
mento”, enquanto a china surge agora no top 5 dos 
principais fornecedores. por seu lado, o mundo em 
desenvolvimento representa uma parcela significati-
va nas importações de armamentos, com os países do 
golfo pérsico e, sobretudo, da Ásia a destacarem-se 
entre os maiores importadores. estes dados são elu-
cidativos das principais continuidades e mutações 
no mercado de armamentos nas últimas décadas, 
entre outras que se sublinham.

Principais fornecedores 

os lugares cimeiros da lista dos principais forne-
cedores de armamentos têm-se revelado relativa-
mente estáveis (ver “principais fornecedores” e “Top 
dez de exportadores e importadores de armamen-
to”). os eUA continuam firmes na posição de maior 
fornecedor: desde o fim da Guerra Fria, e além da 
expansão das alianças e parcerias, desenvolveram 
uma vasta e diversificada base de equipamentos mi-
litares de nova geração, upgrades em sistemas e 
serviços de suporte que lhe têm permitido manter 
grandes fornecimentos por todo o globo. o seu 
maior competidor é a rússia, que surge regularmen-
te na 2.ª posição dos maiores fornecedores e, em 
alguns anos e regiões, lidera mesmo o ranking. 
nos lugares seguintes, todavia, as posições entre os 
principais fornecedores têm sofrido alterações, 
umas mais significativas do que outras. entre os eu-
ropeus ocidentais, a França, o reino Unido e a Ale-
manha são os mais expressivos. entretanto, mercê 
da crise financeira, outros países europeus passaram 
a procurar clientes para exportarem certas capacida-
des que deixaram de conseguir sustentar ou de ser 
prioritárias – como portugal com alguns F-16s ou da 
espanha com os eurofighter typhoons. 
os shares dos principais fornecedores também têm 
oscilado bastante, desde 1988. mas há recentemente 
uma outra alteração substancial e sintomática: o rei-
no Unido deixou de estar no top 5 pela primeira vez 
desde pelo menos os anos 1950, ascendendo a chi-
na à 5.ª posição do ranking – naquela que é tam-
bém a primeira alteração de posições no top 5 em 
mais de duas décadas e a primeira vez que a china 
surge no top 5 desde o fim da Guerra Fria –, con-
sequência do aumento das exportações chinesas 
de armamentos em cerca de 162% entre 2003-2007 
e 2008-2012.
o valor total dos acordos celebrados para transfe-
rência de armamentos atingiu, em 2011, cerca de 
85,3 mil milhões Usd, representando um aumento 
de 91,7% face a 2010 e o montante mais elevado 

desde 2004. também o valor das entregas efectua-
das de armamentos subiu entre 2010 e 2011 de, 
respectivamente, 41,1 para mais de 44,2 mil milhões 
Usd. A tendência de aumento é, de resto, sublinha-
da nos comparativos dos valores totais dos acordos 
e das entregas entre os períodos 2004-2007 e 2008- 
2011 (ver Grimmet e Kerr, 2012: 27-34). 
de salientar, igualmente, o enorme e crescente signi-
ficado dos países em desenvolvimento no mercado 
de armamentos, aferido desde logo pelas parcelas 
que representam nas vendas totais dos fornecedores. 
todavia, regista-se uma variação distinta no compara-
tivo entre os acordos celebrados e as entregas efe-
ctuadas: o share dos países em desenvolvimento no 
total dos acordos celebrados para transferência de 
armamentos subiu de 66,7% nos anos 2004-2007 
para 79,2% em 2008-2011 (83,9% no ano de 2011), 
enquanto o share dos países em desenvolvimento 
no total das entregas efectuadas pelos fornecedores 
baixou de 64,1% em 2004-2007 para 59,5% em 2008-
2011 (63,3% no ano de 2011) (ibid.). 

em termos de destinos regionais, há evidentemente 
diferenças substancias entre os principais fornece-
dores. para os eUA, o médio oriente destaca-se 
como maior região destinatária, tanto em termos de 
acordos celebrados (atingindo uma parcela de 67,3% 
nos anos 2008-2011) como de entregas efectuadas 
(54,2% no período 2008-2011), sobretudo pelas 
vendas a grandes clientes como a Arábia saudita e os 
emiratos Árabes Unidos. para a rússia, é a Ásia a re-
gião com mais significado e, entre os principais 
clientes, depois da china nos anos 1990, destacam-
se nos últimos anos a Índia e também países do su-
deste Asiático e do médio oriente, incluindo aqui os 
problemáticos irão e síria – a rússia representa 71% 
das exportações de armamentos para a síria no pe-
ríodo 2008-2012 (perlo-Freeman e Wezeman, 2014). 
A Ásia é igualmente a principal região destinatária 
das vendas de armas da china, salientando-se os for-

necimentos ao paquistão. por seu lado, para os qua-
tro grandes fornecedores europeus (reino Unido, 
França, Alemanha e itália), se o médio oriente se 
destacou no período 2004-2007, nos anos 2008-
2011 foi na Ásia que mais entregas de armamentos 
efectuaram (share de 45,3%). Já para os restantes 
fornecedores europeus, a Ásia e o médio oriente 
salientam-se e com parcelas similares em matéria de 
acordos celebrados, se bem que em termos de en-
tregas efectuadas, de 2004-2007 para 2008-2011, se 
verifique uma descida no share do médio oriente 
(de 29,4% para 19,7%) e subidas ligeiras das parce-
las da Ásia e da América Latina e significativa no caso 
de África (de 9,8% para 17,7%) (Grimmet e Kerr, 
2012: 38-40, 52-54).

Indústria de armamentos

As companhias sedeadas nos eUA e na europa oci-
dental continuam a dominar a indústria de arma-
mentos: o Top 100 do SIPRI  Arms Transfers Data-
base (que exclui a china por falta de dados credíveis) 
contempla 42 companhias americanas (que repre-
sentam 58% do total das vendas) e 30 da europa 
ocidental (significando mais de 28% do total das 
vendas). esse domínio é, aliás, bem visível na lista 
das dez maiores companhias de produção de arma-
mentos e serviços militares (ver “Top 10 das compa-
nhias de produção de armamento”) que tem estado 
relativamente estável ao longo da última década –
ainda que a retirada americana do iraque no final de 
2011 e a saída em curso do Afeganistão afecte direc-
tamente várias companhias americanas (por exem-
plo, a KBr, que fornecia apoio logístico às forças 
americanas no iraque, viu descer 60% o valor das 
vendas em 2012) que, por isso, intensificaram a 
busca de clientes noutros mercados (perlo-Freeman e 
Wezeman, 2014). 
As companhias russas não só continuam a exportar 
muita da sua produção de armamentos, como 
veem crescer as vendas internamente na sequência 
do programa de reequipamento militar da Federa-
ção russa 2011-2020, que prevê um pacote total 
avaliado em 700 mil milhões Usd: as vendas das 
companhias russas aumentaram 28%, em 2012 e a 
Almaz Antei (com uma subida de 41%) está agora 
na 14.ª posição das maiores companhias, a mais 
elevada de uma companhia russa em mais de dez 
anos (ibid.). por outro lado, o share das compa-

3.15 • Metamorfoses da violência

Mercado de armamentos: continuidades e mutações Luis Tomé

[Verifica-se um] enorme e 
crescente significado dos 
países em desenvolvimento no 
mercado de armamentos

EUA Rússia UE 41 China Outros

1988-1991 30,5 26,1 27,0 3,6 12,8

1992-1995 49,1 12,3 26,7 1,6 10,4

1996-1999 34,0 13,3 29,2 5,1 18,5

2000-2003 47,3 17,7 15,8 1,8 17,4

2004-2007 31 21 27 4 17

2008-2011 56 13 16 3 12

Principais fornecedores em acordos para transferência de armamentos (1988-2011, share  em %).
1 Reino Unido, Alemanha, França e Itália, Fonte: Grimmet e Kerr, 2012; Grimmet, 2004; Grimmet, 1996,
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nhias sedeadas fora da América do norte e da eu-
ropa ocidental aumentou continuamente desde 
2005, atingindo a parcela máxima em 2012 com 
13,5%. Assim, se alargarmos, a lista encontraremos 
variações muito significativas nas respectivas posi-
ções e agora também a inclusão e ascensão no top 
100 de companhias oriundas da polónia (Bumar 
Goup), da Ucrânia (Ukobonprom, formada em 
2011 e cujas vendas subiram 14% em 2012) ou do 
Brasil (embraer, cujo volume de vendas de armas 
aumentou 36% em 2012) (ver perlo-Freeman e We-
zeman, 2014; e SIPRI  Arms Transfers Database). 
os dados relativos às companhias chinesas conti-
nuam a ser insuficientes e díspares, mas estimativas 
indicam que os dez maiores conglomerados chine-
ses terão lugar no top 100 das companhias de arma-
mentos – dos quais quatro a seis provavelmente no 
top 20 e a companhia de aviação AVic talvez mesmo 
no top 10 – e que, somados, terão vendido arma-
mentos no valor de quase 270 mil milhões Usd, em 
2012. Facto é que a china tem desenvolvido muito 
a sua indústria para a defesa, resultando não apenas 
na diminuição das importações de armamentos, 
como também aumentando significativamente o vo-
lume de exportações (cheung, 2013; perlo-Freeman 
e Wezeman, 2014).

Principais importadores 

A lista dos maiores importadores de armamentos é, ao 
longo dos anos, bastante oscilante. de qualquer 
modo, destacam-se os “países em desenvolvimento” e, 
destes, os importadores do médio oriente e da Ásia- 
-pacífico. É o caso, nos últimos anos, dos emiratos 
Árabes Unidos (9.º no ranking 2008-2012) e da Arábia 
saudita (10.º), em larga medida para contrabalança-
rem o irão. os países árabes do golfo pérsico represen-
tam 7% do total das importações mundiais de arma-

mentos no período 2008-2012, baixando contudo o 
share global do médio oriente de 22% para 17% face 
ao quinquénio anterior. 
por seu lado, a Ásia-pacífico representa agora quase 
metade das importações globais de armamentos, 
subindo o share regional de 41%, em 2003-2007 
para 47%, em 2008-2012 (ver “regionais na importa-
ção de armamento”). A comprovar o crescente im-
pacto desta região no mercado mundial de arma-
mentos está o facto de seis países dali integrarem o 
top 10 dos maiores importadores 2008-2012, com 
cinco países asiáticos no top 5: a Índia surge larga-
mente destacada no 1.º lugar (com 12% de share), 
seguindo-se a china (que vem diminuindo a sua 
parcela nas importações globais), o paquistão, a co-
reia do sul e singapura. Além dos balanceamentos 
mútuos, outras razões que ajudam a explicar o volu-
me de importações de armamentos na Ásia-pacífico 
são a maior disponibilidade financeira destes países; 
os programas em curso de sofisticação e reforço de 
capacidades militares, incluindo meios aéreos, na-
vais e mísseis; e as muitas disputas territoriais, crises 
e tensões regionais, de caxemira à coreia, passan-
do pelos mares da china oriental e meridional.
também em África e na América Latina vários países 
têm vindo a modernizar as suas capacidades militares, 
importando volumes apreciáveis. entre 2003-2007 
e 2008-2012, as importações dos países do norte 
de África cresceram cerca de 350% e na África sub-
sariana 5%, muito contribuindo para o share de 
África nas importações globais de armamentos pas-
sar de 5% para 9%. na América Latina, o destaque inci-
de na Venezuela, que tem importado essencialmen-
te da rússia (origem de 66% das importações 
venezuelanas), de espanha e da china, estas com 
parcelas similares de 12% cada (SIPRI Yearbook  
2013 e Arms Transfers Database). 

Ao invés, o volume de importações de armamentos 
por países europeus baixou cerca de 20% entre 
2003-2007 e 2008-2012, contribuindo para o de-
créscimo do share global da europa de 22% para 
15%. É, no fundo, mais um reflexo da crise econó-
mico-financeira e das reduções subsequentes dos 
orçamentos de defesa nacionais e dos programas 
de aquisições militares, afectando directamente 
também as vendas/compras entre parceiros euro-
peus. exemplo paradigmático disto mesmo é a 
Grécia, que no período 2006-2010 foi o maior 
comprador de armamentos da Alemanha e o ter-
ceiro da França, mas regista uma queda de 61% nas 
importações de armamentos entre 2003-2007 e 
2008-2012, caindo da 4.ª para a 15.ª posição entre 
os maiores importadores.
importa ainda aferir o peso relativo que têm nas 
importações regionais os principais fornecedores. 
na Ásia, a maior parcela das importações de arma-
mentos tem tido origem na rússia, embora seja 
com os eUA que o conjunto da região maior volu-
me de acordos celebrou no período 2008-2011. 
no médio oriente, as importações a partir dos eUA 
representam de longe a maior parcela, chegando 
aos 78,9% dos contratos celebrados em 2008-2011. 
por seu lado, cerca de um terço das importações 
da América Latina são originárias da rússia, mas 
sublinha-se a significativa subida da parcela dos 
contratos celebrados com os quatro grandes Ue de 
12,2% para 40,3% entre 2004-2007 e 2008-2011. 
Já em África, a china posiciona-se como a maior 
origem das importações de armamentos, seguida 
de perto pela rússia e com os europeus a revela-
rem impactos oscilantes nos comparativos, tanto 
entre os 4 grandes Ue e os outros europa, como 
entre os contratos celebrados e as entregas efe-
ctuadas (Grimmet e Kerr, 2012: 38-40, 52-54). n
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Ranking
Companhia País Vendas Armas. 2012 

(milhões USD)
Armamentos no total 
das vendas (em %)

Número 
Empregados2011 2012

1 1 Lockeed Martin EUA 36.000 76 120.000

2 2 Boeing EUA 27.610 34 174.400

3 3 BAE Systems Reino Unido 26.850 95 88.200

4 5 Raytheon EUA 22.500 92 67.800

5 4 General Dynamics EUA 20.940 66 92.200

6 6 Northrop Grumman EUA 19.400 77 68.100

7 7 EADS Trans-Europeia 15.400 21 140.000

8 10 United Technologies EUA 13.460 22 218.300

9 8 Finmeccanica Itália 12.530 57 67.408

10 9 L-3 Communications EUA 10.840 82 51.000

Top 10 das companhias de produção de armamentos e serviços militares (2012).
Fonte: Perlo-Freeman e Wezeman. 2014.

Exportadores Importadores

Top 10 Share global (%) Top 10 Share global (%)

1. EUA 30 1. Índia 12

2. Rússia 26 2. China 6

3.Alemanha 7 3. Paquistão 5

4. França 6 4. Coreia do Sul 5

5.China 5 5. Singapura 4

6. Reino Unido 4 6. Argélia 4

7. Espanha 3 7. Austrália 4

8. Itália 2 8. EUA 4

9. Ucrânia 2 9. Emiratos Árabes Unidos 3

10. Israel 2 10. Arábia Saudita 3

Top 10 de exportadores e importadores de armamentos (2008-2012). Fonte: SIPRI Yearbook 2013: Armaments, 
Disarmament and International Security.

2003-2007 2008-2012

Ásia-Pacífico 41 47

Médio Oriente 22 17

Europa 22 15

Américas 10 11

África 5 9

Regionais na importação de armamentos, 2003-
2012, shares (%). Fonte: Perlo-Freeman e Wezeman, 2014
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Dwight DaviD EisEnhowEr foi presidente 
dos Estados Unidos entre 1953, no mesmo ano 
em que morre Estaline e que tanques russos do-
minam uma tentativa de revolta em Berlim orien-
tal, e 1961, ano em que o muro de Berlim começa 
a ser construído e que a União soviética detona 
uma bomba de hidrogénio que levou à maior 
explosão da história. nos seus oito anos de man-
dato, o capitalismo norte-americano prosperou  
(o PiB dos EUa cresceu ao todo quase 20%), mas 
o campo socialista obteve também vários pro-
gressos tecnológicos que levaram a uma vaga de 
medo sobre um possível desequilíbro Este-oeste 
(como o lançamento do sputnik em 1957).

A emergência de uma questão

a guerra Fria era uma disputa entre ideologias  
e modelos de organização político-económica, 
mas também um empreendimento criativamen-
te exigente e economicamente caro; uma corri-
da entre sistemas de ciência e tecnologia, entre 
aparelhos industriais de segurança e defesa. 
neste entorno de tensões se situou Eisenhower 
(1890-1969): foi o último presidente dos EUa 
nascido no século XiX e veio a morrer no ano 
em que o homem chegou à Lua. Proveniente de 
uma família de origem alemã, acabaria por che-
fiar as operações aliadas no continente europeu 
durante o Dia D. Foi ele que criou a nasa como 
instituição de exploração espacial, mas também 
que uniu por terra os diversos Estados através de 
um sistema viário moderno. Um general de cinco 
estrelas que escreveu o mais célebre discurso de 
despedida enquanto presidente, alertando para  
a hegemonia dos interesses económicos do sec-
tor da defesa na agenda política norte-americana. 

Eisenhower é uma figura útil para a reflexão en-
tre o fenómeno económico e o fenómeno militar. 
nesse sentido vale a pena considerar duas instân-
cias do seu legado enquanto presidente: o siste-
ma interestadual de autoestradas e o seu discurso 
sobre o complexo industrial-militar.

Um primeiro megaprojecto 
civil-militar norte-americano

Em 1919, um jovem oficial do exército norte-
americano embarcava numa expedição épica.  
o futuro comandante supremo das Forças alia-
das na vindoura guerra mundial integrava um 
comboio de oitenta e um veículos militares 
com a missão de cruzar onze Estados desde wa-
shington, DC até à Califórnia. o objectivo: testar  
a capacidade de movimentação militar na even-
tualidade de um ataque à costa oeste, ameaça 
que o alto comando norte-americano antecipava 
pudesse um dia surgir do império japonês. Esta 
campanha, na qual Einsenhower tinha como ta-
refa observar e manter um diário, levou dois me-
ses a concluir a uma média de 13 km/hora e nela 
perderam-se nove veículos e vinte e um homens 
( winchester, 2013). Com uma rede viária desor-
ganizada e em mau estado, este imenso país não 
dispunha ainda de uma infraestrutura logística 
com uma escala adequada, nem para fins de de-
fesa, nem para fins comerciais.
na década de 1910, os Estados Unidos da améri-
ca eram já o maior mercado automóvel do mun-
do. Em finais da década de 1920, mais de meta-
de das famílias já dispunham de viatura própria,  
e quase 20% delas já tinham mais que uma. se-
ria, no entanto, na alemanha que um sistema 
racional, estandardizado e eficiente de auto-

estradas seria concebido. Pensado ainda nos 
anos 1920 durante a república de weimar, seria 
em 1933 como triunfo nacional-socialista que a 
primeira rede moderna e rápida de circulação 
automóvel surgiria. Dando trabalho a dezenas 
de milhares de alemães, o primeiro troço de 
Autobahn seria inaugurado em 1935 e o cres-
cimento continuaria num ritmo febril até véspe-
ras da guerra. Embora os engenheiros de hitler 
dissessem que estas eram “estradas de paz”, o 
general que enfim as utilizaria para chegar à Áus-
tria diria que eram uma “bênção” para a marcha 
(Lewis 2013, p. 90).
Einsenhower, nas suas memórias, diria mais tarde:
“after seeing the autobahns of modern germany 
and knowing the asset those highways were to 
the germans, i decided, as President, to put an 
emphasis on this kind of road building. this was 
one of the things i felt deeply about, and i made  
a personal and absolute decision to see that the 
nation would benefit by it. the old convoy had 
started me thinking about good, two-lane hi-
ghways, but germany had made me see the wis-
dom of broader ribbons across the land.”1

seria com a sua presidência que a iniciativa, de-
nominada Grand Plan, avançaria. o “Federal-aid 
highway act” de 1956 lançaria nos EUa o Natio-
nal System of Interstate and Defense Highways. 
originalmente programada para 25 milhares de 
milhões de dólares em doze anos viria a custar 
4,5 vezes mais e durou trinta e cinco anos a com-
pletar. Uma ideia que o exército tinha provado 
necessária após a i gM e que a alemanha nazi ti-
nha concretizado exemplarmente antes da ii gM 
é, assim, um misto de inspiração e propósito eco-
nómico e militar. a interacção entre as dimensões 
económicas e militares podem ter uma natureza 
“simbiótica”, de mútuo reforço, muitas vezes mo-
tivando significativos projectos de investimento 
em sistemas de “duplouso” (a terminologia con-
sagrada é “dual-use technologies”). Mas a eco-
nomia da defesa também pode ser “parasitária”,  
e Eisenhower alertará para isso.

A natureza e os riscos dos negócios
da segurança e da defesa

Em 1952 Einsenhower produziu um curioso 
discurso de arranque para a sua campanha pre-
sidencial. após quase vinte anos de mandatos 
democratas, poderia ser expectável que um can-
didato republicado corresse apelando contra a ir-
responsabilidade fiscal. Porém, no meio de tanto 
sentimento pró-militar e anticomunista, não seria 
expectável que um militar de carreira apelasse  
a cortes na despesa armamentista (avlon, 2004). 
Com 61 de idade, naquela que considerava a sua 
terra natal, abilene, no Kansas, as palavras de Ein-
senhower não usaram uniforme:

3.16 • Metamorfoses da violência

O complexo industrial-militar Sandro Mendonça

O sistema ecOnómicO e O sectOr da defesa

O entrelace entre a economia e a segurança é explícito, significativo e forte desde há muito tempo. Boa parte 
dos grandes fenómenos de “conflito aberto” ou de “paz forçada” nos últimos 200 anos pode ser compreen-
dida nesta intersecção: a “Pax Britânica” como gestão de um capitalismo de mercado internacionalizado; a 
Primeira Grande Guerra como luta por espaços económicos vitais para escoar na economia-mundo o risco 
de sobreprodução; a Segunda Guerra Mundial com resultado próximo de uma asfixia económica da Alema-
nha; a Guerra Fria como grande combate entre dois modos de organização económica.
Mas, no longo prazo, a tecnologia e a inovação são o motor e o volante da economia. E as forças da ciência 
e tecnologia, da mudança organizacional e sociopolítica moldam a natureza operacional e estratégica da 
defesa e segurança. O início do capitalismo moderno, com a Primeira Revolução Industrial, mecanizou 
a arte da guerra desde os finais do século XVIII. A Segunda Revolução Industrial, do final do século XIX, 
veio motorizar/electrificar/sintetizar a gestão do conflito. E nos finais do século XX, a Terceira Revolução 
Industrial veio informacionalizar e interconectar o negócio da instabilidade e da insegurança. Nestas três 
vagas o investimento militar permitiu, por exemplo, alimentar o desenvolvimento da navegação a vapor, 
depois o desenvolvimento da aviação a êmbolo e depois a jacto, por fim o desenvolvimento dos compu-
tadores e da internet.
Pode falar-se, portanto, numa co-evolução entre as dimensões tecnoeconómicas e político-militares ao 
longo do tempo. A inovação e o progresso técnico estão associados a investimentos de natureza militar, 
com grandes externalidades na vida económica civil.
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“today staggering federal expenditures for  
civil and military purposes have soared to totals 
beyond the comprehension of ordinary individu-
als. in a world threatened by war, a great portion 
of these is inescapable, but because necessary ex-
penditures are so great, our entire arms program 
must be under constant scrutiny that not one 
dollar be spent without full value received. arma-
ment, of its nature, is sterile. heedless expense 
is investment in bankruptcy.” (Ike Einsenhower, 
documentário PBs, minuto 64).

Einsenhower parece referir-se, em primeiro lugar, 
ao grande volume de gastos e ao eventual desper-
dício de fundos numa alusão velada a desvios por 
via de corrupção. isto é, àquilo que numa pers-
pectiva da análise económica se chamaria “cro-
wding out” (quando o Estado deixa menos para  
a iniciativa privada) e de “rent-seeking” (a tenta-
tiva de um sector da sociedade aumentar a sua 

quota-parte de riqueza sem criar mais riqueza). 
Em segundo lugar, porém, há também uma re-
ferência explícita ao carácter essencialmente não 
reprodutivo dos programas de armamento. Esta 
postura circunspecta pode ser detectada algu-
mas vezes ao longo dos seus dois mandatos. Por 
exemplo, quando convida o líder soviético, ni-
kita Khrushchev, a visitar os EUa em 1959, Eise-
nhower procura diminuir as tensões e controlar  
a escalada. Continuar febrilmente numa corrida 
ao armamento seria, em última análise, derrotar-
se a si mesmo, fosse por via de um cataclismo 
nuclear ou por via de uma exaustão económica. 
sabemos hoje que Khrushchev via o seu desafio 
de um modo muito similar, ao dizer que o futuro 
do socialismo estava no “fundo dos estômagos 
dos trabalhadores” (Fursenko and naftali 2006, 
p. 373, ver também p. 36). À porta fechada os cus-
tos da confrontação perpétua eram percebidos 
como reais e não sustentáveis. aliviar o clima das 
relações internacionais seria no melhor interesse 
não só humanitário, mas também económico.
no fim do seu tempo na presidência, Einsenho-
wer seria mais explícito sobre os excessos do mi-
litarismo e a ameaça dos grupos de pressão da in-
dústria de defesa. Esse discurso, tido como mais 
importante desde o do próprio george washing-
ton, tornou-se talvez o seu maior legado imate-
rial. recente evidência arquivística mostrou que 
esse texto demorou 20 meses a ser produzido  

e passou por vinte e uma versões, mas também 
que a expressão que o destacaria só foi estabiliza-
da nos últimos dias: “military-industrial complex” 
(chegou a ser escrita como “war-based industrial 
complex” e “vast military-industrial complex”).
no seu discurso, Einsenhower começa por fa-
zer notar que uma indústria bélica especializada  
e permanente é uma novidade na história ameri-
cana. no entanto, nessa altura a sua presença já 
se fazia notar na vida e no trabalho das pessoas, 
em todas as cidades e em todas as estruturas do 
Estado. Diz ainda que a despesa em serviços mili-
tares ultrapassava já os resultados de exploração 
de todas as grandes empresas privadas norte-
americanas. 
Mas Einsenhower fala também da sua “influência 
total – económica, política, até espiritual”. Por 
isso adverte para graves riscos de captura por par-
te de elites empresariais, militares e tecnólogas:
“in the councils of government, we must guard 
against the acquisition of unwarranted influence, 
whether sought or unsought, by the military-in-
dustrial complex. the potential for the disastrous 
rise of misplaced power exists and will persist. 
we must never let the weight of this combination 
endanger our liberties or democratic processes. 
we should take nothing for granted.”2

a durabilidade destas palavras terá agora que ver 
com a simplicidade da sua formulação: “o com-
plexo industrial-militar”. Mas terá também que 
ver com a sua perene pertinência no contexto de 
uma economia moderna em evolução, moldada 
por instituições e tecnologias, por instintos e in-
teresses, por ideias e ideologias. n

A interacção entre as dimensões 
económicas e militares pode ter 
uma natureza “simbiótica”, de 
mútuo reforço [...]

Notas

1 Ver Murphy 2009, p. 50.
2 Ver o sítio electrónico dos arquivos do Presidente em: http://

www.eisenhower.archives.gov/.
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O valOr ecOnómicO e estratégicO das despesas militares

Numa óptica de curto prazo, a literatura académica é, contudo, menos linear. A investigação disponível 
é, na melhor das hipóteses, ambígua em relação ao impacto das despesas militares no desenvolvimento 
humano, aferido em termos de medidas convencionais de bem-estar das sociedades como a taxa de cres-
cimento económico. Por exemplo, em situações normais (ausência de conflito ou de recessão), os efeitos 
de políticas “keynesianas-militares” são tudo menos óbvias: para os países industrializados os resultados 
são negativos (mais despesa levará a menos crescimento) mas para os países em desenvolvimento são 
indeterminados (impacto nulo ou, note-se, positivo). 
Assim, não é de admirar que nos países da OCdE (que entretanto pararam de crescer robustamente) 
haja uma resistência das populações ao aumento de despesas públicas nesta área, enquanto nos países 
emergentes haja uma preferência dos decisores públicos nesta agenda (países como a China, Turquia, 
Indonésia ou outros exibem tal crescimento do PIB, e uma dívida pública baixa, que os aumentos de des-
pesa não são salientes). Certamente, um dos preditores da despesa pública em defesa é a opinião pública. 
Porém, outra questão interessante são os próprios determinantes da opinião pública.
Os gastos na esfera militar nos países com economias maduras parecem desviar recursos para aplicações 
que consomem riqueza sem criarem retornos visíveis nas métricas económicas convencionais. Com os 
EuA a desalavancarem-se das dispendiosas intervenções no Afeganistão e no Iraque e com um continente 
europeu em crise orçamental sistémica, é de esperar um atrito estrutural e duradouro da opinião pública 
em relação à agenda da defesa.
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As ArmAs nucleAres têm uma dimensão única 
na política internacional e na estratégia. são sím-
bolo e instrumento de um imenso poder político 
e militar, servindo objectivos diversos de dissua-
são, coacção, afirmação, balanceamento ou mes-
mo chantagem. em virtude da sua capacidade 
aterradora de destruição, alteram a racionalidade 
custos-benefícios e o seu uso na procura de uma 
vitória no sentido tradicional é virtualmente im-
possível. Por isso, tornaram-se as primeiras armas 
da história e da estratégia militar cujo fim prioritá-
rio é não serem utilizadas. e só o foram uma vez, 
pelos euA, nos bombardeamentos atómicos sobre 
as cidades de Hiroshima e nakasaki, em Agosto de 
1945 – num contexto particular de guerra aberta 
e declarada para fazer capitular o Japão e num 
momento em que apenas os euA possuíam esta 
arma. embora nunca tenham sido empregues, a 
existência de armas nucleares afecta todos os cál-
culos das potências e da segurança internacional. 
nada disto se alterou, como não mudou o facto de 
a estratégia nuclear pretender tanto evitar o seu 
uso como impedir que outros as possuam. contu-
do, registam-se algumas evoluções positivas, ao 
mesmo tempo que persistem velhos problemas...
calcula-se que um total de 125.000 ogivas nuclea-
res tenham sido construídas desde 1945, das quais 
97% pelos euA e pela urss/rússia. em 1986, atin-
giu-se o combinado mundial mais elevado de sem-
pre, registando-se, desde então, uma diminuição 
consecutiva em virtude dos desmantelamentos 
substanciais efectuadas pelos euA e pela rússia: 
entre 1986 e 2013, estima-se que o número de ogi-
vas nucleares americanas baixou de 23.317 para 
4.650 e as russas de 40.159 para 4.480 (ver “evolu-
ção do número de armas nucleares”). 
Por seu lado, o reino unido produziu cerca de 
1.250 ogivas nucleares entre 1953 e 2013. Do pico 
de sensivelmente 500 ogivas no período 1974-
1981, o arsenal britânico está agora reduzido a 
menos de metade. Já a França desactivou os vecto-
res de lançamento terrestres dos seus mísseis nu-
cleares – depois de ter conduzido o seu último 
teste nuclear, no Pacífico sul, antes de assinar o 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (ctBt), 
em 1996 – e reduziu o arsenal nuclear, tendo ago-
ra a force de frappe francesa 300 ogivas nucleares.
no total mundial, a redução de ogivas nucleares é, 
de facto, significativa: de 64.449 ogivas nucleares, 
em 1986 para 10.515, actualmente. mas o número 
de armas nucleares existentes no mundo mais de 
duas décadas depois de terminar a Guerra Fria per-
manece muito elevado, incluindo cerca de 4.000 
estratégicas operacionais e preparadas para serem 
lançadas a qualquer momento.
Durante a Guerra Fria, os arsenais nucleares dos 
euA e da urss tornaram-se sobredimensionados 
e redundantes, no sentido em que se podiam 

destruir a eles e ao mundo várias vezes. Daí que 
as posteriores reduções quantitativas nos arma-
mentos estratégicos dos euA e da rússia não te-
nham efeitos qualitativos correspondentes: am-
bos continuam a poder destruir-se várias vezes e 
a gozar de uma grande superioridade face às res-
tantes potências nucleares, sendo os seus arse-
nais, portanto, uma versão em menor escala do 
que foram outrora. Facto é que existem actual-
mente mais potências nucleares – nove – do que 
em tempo de Guerra Fria e nem o contínuo au-
mento das armas nucleares da china, da Índia, do 
Paquistão e da coreia do norte escamoteia que 
sejam em número pequeno em comparação 
com a rússia e os euA, embora mais difíceis de 
estimar. Acresce que tanto os cinco estados-parte 
do tratado de não Proliferação (euA, rússia, rei-
no unido, França e china) como os três nunca 
signatários do tnP (Índia, Paquistão e Israel) 
ou ainda a coreia do norte (que anunciou unila-
teralmente a retirada do tnP) parecem interessa-
dos em manter-se militarmente nucleares num 
futuro indefinido e sustentam programas de 
modernização das suas forças nucleares e dos 
respectivos vectores de lançamento.

entretanto, ainda que por razões e em timings não 
coincidentes, vários países terão abdicado dos seus 
programas nucleares militares (África do sul, Arábia 
saudita, Argélia, Argentina, Brasil, Iraque ou síria) e 
tem-se assistido ao longo dos anos a uma expansão 
dos regimes visando a não-proliferação nuclear, 
existindo hoje mais mecanismos/organizações e 

com mais estados-parte (ver “tratados e organiza-
ções visando a não-proliferação nuclear”). Po-
rém, não só há mais potências militarmente nucle-
ares como outros são suspeitos de pretenderem 
desenvolver ou adquirir essas armas (Irão...) e o 
risco de posse e uso também por grupos terroristas 
ou de criminalidade organizada passou a ser enca-
rado mais seriamente. Por conseguinte, a não-proli-
feração nuclear continua sob grande pressão.
A “longa Paz em Guerra Fria” deveu-se, funda-
mentalmente, ao facto das duas superpotências 
se dissuadirem mutuamente pela “destruição 
mútua garantida”. com efeito, a racionalidade 
levou as duas superpotências e as outras potên-
cias nucleares a assumirem que o emprego de 
armas nucleares teria, em regra, muito mais cus-
tos que ganhos. Por outro lado, os progressos na 
tecnologia militar não-nuclear permitiram que as 
armas convencionais assumissem ou suplantas-
sem mesmo algumas missões que poderiam ser 
atribuídas ao armamento nuclear e com custos 
políticos e estratégicos infinitamente menores. 
Paralelamente, evoluiu uma nova perspectiva mo-
ral muito mais restritiva sobre a violência e a des-
truição “desnecessárias” em caso de conflito e, 
portanto, contrária ao uso das armas nucleares a 
não ser em legítima defesa e em resposta a um 
first strike. As leis da “guerra” e “humanitárias” há 
muito exigem que a violência militar seja propor-
cional, direccionada e distinga entre alvos civis 
e alvos militares, deixando entretanto de ser acei-
tável, por exemplo, que se bombardeiem cidades 
e populações civis como aconteceu durante a 
II Guerra mundial. este inexorável movimento 
para uma muito maior selecção e precisão dos 
alvos militares, evitando danos desnecessários 
e desproporcionais, reduz inevitavelmente a mar-
gem ao emprego das armas nucleares. 
em razão das alterações no ambiente estratégico, 
dos progressos tecnológicos e das exigências po-

Ano Estados 
Unidos

URSS/
Rússia

Reino 
Unido França China Israel Índia Paquistão Coreia do 

Norte Total

1945 2 2

1949 170 1 171

1953 1.169 120 1 1.290

1964 29.463 5.242 271 4 1 34.981

1967 31.255 8.400 355 36 25 2 40.073

1974 28.537 17.286 500 145 170 17 a) 46.655

1986 23.317 40.159 350 355 224 44 64.449

1988 23.205 36.538 350 410 228 49 60.780

1998 10.732 14.368 240 450 232 68 3 2 26.095

2006 7.853 6.643 225 350 235 80 43 50 b) 15.479

2009 5.113 5.527 225 300 240 80 70 80 b) 11.635

2013 4.6501 4.480 225 300 250 80 110 120 b) 10.215

Quadro 1. Evolução do número de Armas Nucleares. 1945-2013. Notas: a) primeira “explosão nuclear pacífica” 
da Índia; b) teste nuclear da Coreia do Norte. 1 Além dos stocks listados dos EUA e da Rússia, os dois países têm ainda em reserva alguns milhares 
de ogivas à espera de serem desmanteladas, se fossem contabilizadas, o total mundial ascenderia a mais de 17.000.

3.17 • Metamorfoses da violência

Armas nucleares: velhos problemas, novas missões Luis Tomé

Registam-se algumas evoluções 
positivas, ao mesmo tempo  
que persistem velhos problemas
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líticas e éticas relacionadas com a violência arma-
da, surgiram novos debates sobre o uso das ar-
mas nucleares. Além das circunstâncias em que o 
recurso às armas nucleares será aceitável, essas 
discussões passaram a versar também sobre o 
emprego de armas nucleares contra actores não- 
-estatais, o desenvolvimento e uso das chamadas 
mini-nukes e bunker-busters e ainda as possibili-
dades reais de um “mundo livre de armas nuclea-
res”. Por conseguinte, as potências nucleares vêm 
explorando novas missões para as suas forças nu-
cleares. exemplo disso, um relatório da Federa-
tion of American Scientists analisa um vasto con-
junto de missões para as forças nucleares dos 
euA e não só no quadro pós-Guerra Fria: «Survi-
ve and fire back after nuclear attack against 
homeland or against allies (for retaliation/de-
terrence/assurance); Survive and fire back after 
chem/bio attack against homeland or against 
allies (for assurance/retaliation/deterrence); 
Survive and fire back after CBW use in military 
theatre; Deploying nuclear weapons to attack 
enemy nuclear and chem/bio weapons to increa-

se their vulnerability, decreasing their value (to 
discourage their development in the first place);  
Damage limitation attacks against nuclear and 
chem/bio weapons in military theatre; Damage 
limitation attacks against enemies central sys-
tems; Ready to inflict damage after regional con-
ventional attacks (or to deter such attacks); 
Overawe potential rivals; Provide virtual power; 
Fight regional wars; Apply shock to terminate 
a regional conventional war» (FAs, 2005). O mes-
mo relatório exclui, todavia, algumas outras mis-
sões do passado, incluindo «no serious conside-
ration at this time of arming ballistic missile 
interceptors with nuclear warheads» (ibid.: 17).
em geral, o cálculo custos-benefícios antevê ape-
nas um pequeno conjunto de circunstâncias em 
que o emprego de armas nucleares será aceitável, 
já que ninguém verdadeiramente sugere que de-
vem ser primeira opção. O debate central está, 
portanto, entre uns que defendem o uso de armas 
nucleares somente em situações muito excepcio-
nais e outros que as querem banir definitivamente. 
Facto é que os objectivos e as missões das armas 

nucleares continuam a basear-se primeiramente 
na alegada natureza defensiva, na dissuasão e no 
balanceamento, e só depois na target destruction.
significa tudo isto, em síntese, que o antigo “equilí-
brio do terror” se desvaneceu e que se registam pro-
gressos positivos desde o fim da Guerra Fria, mas 
também que a ameaça nuclear subsiste e apenas se 
alterou; que a não proliferação nuclear continua sob 
grande pressão; e que o mundo livre de armas nu-
cleares é ainda uma miragem. O recurso ao arma-
mento nuclear continua, portanto, a pesar nos cál-
culos de segurança, com as potências a procurarem 
novas missões para as suas armas nucleares... n
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TRATADOS E ORGANIZAÇÕES VISANDO A NÃO-PROLIFERAÇÃO NUCLEAR

Tratados e convenções internacionais
•  Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear We-

apons (NPT)
•  Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 

(CTBT)
•  Treaty Banning Nuclear Test in the Atmosphe-

re, in Outer Space and Under Water – Partial 
Test Ban Treaty (PTBT)

•  Convention on the Physical Protection of Nu-
clear Material (CPPNM)

• Convention on Nuclear Safety
•  Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 

Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management

• Treaty on the Prohibition of the Emplacement  
of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass 
Destruction on the Seabed and Ocean Floor 
and in the Subsoil Thereof (Seabed Treaty)

• International Convention on the Suppression  
of Acts of Nuclear Terrorism

Tratados regionais (zonas livres de armas 
nucleares)
•Antarctic Treaty
• Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons 

in Latin America and the Caribbean (LANWFZ) 
(Tlatelolco Treaty)

• Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone 
(SEANWFZ) Treaty (Bangkok Treaty)

• South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) Treaty 
of Rarotonga

• African Nuclear-Weapon-Free-Zone (ANWFZ) 
Treaty (Pelindaba Treaty)

• Nuclear-Weapon-Free Status of Mongolia
•Central Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone (CANWZ)

Tratados bilaterais
•Strategic Arms Limitation Talks (SALT I, SALT II)
• Treaties between the USA and the USSR on Stra-

tegic Offensive Reductions (START I, START II)
• Treaty between the USA and the Russian Federa-

tion on Measures for the Further Reduction and Li-
mitation of Strategic Offensive Arms (New START)

• Treaty between the USA and the USSR on Under-
ground Nuclear Explosions for Peaceful Purpo-
ses (PNE Treaty)

• Treaty between the USA and the USSR on the 
Elimination of Their Intermediate-range and 
Shorter-range Missiles (INF Treaty)

• Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile 
Systems (ABM Treaty)

•Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT)
• USA-Democratic Popular Republic of Korea 

(North Korea) Agreed Framework
• Joint Declaration of South and North Korea on 

the Denuclearization of the Korean Peninsula
•India-Pakistan Non-Attack Agreement
•Lahore Declaration India-Pakistan
• Mendoza Agreement between Argentina, Brazil, 

and Chile

Organizações internacionais
• United Nations (UN): Security Council, Gene-

ral Assembly, Office for Disarmament Affairs 
(ODA), Disarmament and International Secu-
rity Committee (First Committee) 

•Conference on Disarmament (CD)
•International Atomic Energy Agency (IAEA)
• Organization for the Prohibition of Chemical 

Weapons (OPCW)
• Comprehensive Test Ban Treaty Organization 

(CTBTO)

Regimes de controlo de exportações para 
não-proliferação
•Nuclear Suppliers Group (NSG)
•Australia Group (AG)
•Missile Technology Control Regime (MTCR)
• Hague Code of Conduct against Ballistic Missile 

Proliferation (HCOC)
•Wassenaar Arrangement
•Zangger Committee

Organizações e regimes regionais
Europa
•European Union (EU)

• Organization of Security and Cooperation in 
Europe (OSCE)

•European Atomic Energy Community (EURATOM)
• Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)/

North Atlantic Cooperation Council (NACC)
•North Atlantic Treaty Organization (NATO)
•North Atlantic Assembly (NAA)
•Nuclear Energy Agency (NEA)
•Commonwealth of Independent States (CIS)
•Science and Technology Center in Ukraine (STCU)
• International Science and Technology Center (ISTC)

Ásia
• Arms Control and Regional Security in the Mi-

ddle East (ACRS)
•Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
• Korean Peninsula Energy Development Organi-

zation (KEDO)
• Permanent-5 Efforts for Mid-East Arms Transfer 

Restraint
•Six-Party Talks
• South Asian Association for Regional Coopera-

tion (SAARC)

África
• African Union (AU) / Organization of African 

Unity (OAU)

América Latina e Caraíbas
• Brazilian-Argentine Agency for Accounting and 

Control of Nuclear Materials (ABACC)
•Organization of American States (OAS)
• Organization for the Prohibition of Nuclear 

Weapons in Latin America and the Caribbean 
(OPANAL)

• Rio Group

Outros
•G-8
• Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism 

(GICNT)
•Non-Aligned Movement (NAM)
•Proliferation Security Initiative (PSI)

Fonte: CNS, Inventory of International Nonproliferation Organizations & Regimes.
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As diversAs doutrinAs e estrAtégiAs sobre 
o emprego das armas nucleares (ver “doutrinas 
nucleares”) desenvolveram-se, essencialmente, 
no contexto de guerra Fria, sendo consideradas 
defensivas por natureza e para ser usadas apenas 
se e após se sofrer um first strike – no que se 
instituiu como a “norma invisível” da estratégia 
nuclear. na realidade, várias potências assumem 
como parte da sua postura nuclear o no first use 
(nFu), mas apenas a China e a Índia o enunciam 
de forma absoluta e incondicional. Com efeito,  
o nFu surge com nuances sensíveis e no meio de 
muitas ambivalências, havendo evoluções recen-
tes, algumas das quais preocupantes. 
os euA, com a Administração obama, introduzi-
ram alterações significativas na sua postura nuclear. 
desde logo, assumiram pela primeira vez (pela voz 
do próprio presidente obama, em 2009, no céle-
bre discurso em Praga) o objectivo de alcançar um 
“mundo livre de armas nucleares”. depois, na Nu-
clear Posture Review 2010 (usdod, nPr) renun-
ciaram pela primeira vez ao uso de armas nucleares 
contra estados não-nucleares. neste quadro, aban-
donaram os projectos de desenvolvimento de no-
vas armas nucleares propostos pela anterior Admi-
nistração W. Bush e anunciaram reduções 
acrescidas no seu arsenal nuclear estratégico, em 
conformidade com o chamado “novo stArt” assi-
nado com a rússia e das garantias na 8.ª Conferên-
cia de revisão do tratado de não Proliferação 
(tnP), em 2010 (tomé, 2010).
Ainda assim, o alegado propósito americano de de-
sarmar o seu arsenal nuclear (inerente ao objectivo 
de um mundo livre de armas nucleares) será para 
um futuro longínquo e sempre dependente de uma 
série de condições sine qua non que os euA não 
controlam inteiramente, a começar pelo desarma-
mento nuclear total das restantes potências nuclea-
res. depois, a garantia de não usar armas nucleares 
contra estados não-nucleares é dirigida apenas aos 
que respeitam o tnP – nuance crucial, pois no limi-
te dependerá de um juízo americano sobre esse 
cumprimento e deixa, assim, de fora países como  
o irão ou a Coreia do norte. Por outro lado, nos 
termos da nPr 2010, são cinco os objectivos-chave 
das políticas e da postura dos euA sobre as suas ar-
mas nucleares: «1. Preventing nuclear proliferation 
and nuclear terrorism; 2. Reducing the role of U.S. 
nuclear weapons in U.S. national security strategy; 
3. Maintaining strategic deterrence and stability at 
reduced nuclear force levels; 4. Strengthening regio-
nal deterrence and reassuring U.S. allies and part-
ners; and 5. Sustaining a safe, secure, and effective 
nuclear arsenal» (usdod: iii). ou seja, os euA man-
têm o objectivo de preservar as suas forças nucleares 
consideradas necessárias para efeitos de dissuasão  
e de estabilidade estratégica, incluindo as garantias 
de protecção nuclear aos seus aliados e parceiros. 

A realidade é que tanto os euA como, igualmen-
te, o reino unido e a França mantêm em aberto  
a possibilidade de retaliar com armas nucleares, 
não apenas em resposta a uma agressão nuclear 
mas também contra adversários não-nucleares 
em caso de ataque com armas químicas e biológi-
cas ou de agressão contra o seu território ou dos 
seus aliados. Paralelamente, a nAto continua  
a recusar assumir na sua doutrina o nFu nuclear, 
preservando portanto a opção de responder com 
armas nucleares a qualquer tipo de agressão con-
tra os seus membros ou até de lançar um ataque 
nuclear preemptivo perante uma ameaça directa 
e iminente em nome da legítima defesa. no limi-
te, isto significa que quer a Aliança Atlântica, quer 
as potências nucleares ocidentais contemplam 
nas suas estratégias a opção de first use nuclear.
na mesma linha, a nova Federação russa anun-
ciou, em 1993, uma doutrina militar que oficial-
mente deixou de referir a política “no first use” da 
antiga união soviética, embora não definisse expli-
citamente missões para as suas armas nucleares 
nem quaisquer ameaças a que as armas nucleares 
deveriam responder. nos anos seguintes, muito se 
discutiu na rússia o papel e a estrutura das suas 
forças nucleares, parecendo que a maior inovação 
ia no sentido de uma nova missão: dissuadir guer-
ras convencionais limitadas. A partir da doutrina 
Militar 2000, todavia, correspondendo à ascensão 
de Putin à Presidência, a rússia passou a assumir 
explicitamente «the right to use of nuclear and 
other types of weapons of mass destruction 
against it and (or) its allies, as well as in response 
to aggression against the Russian Federation that 
utilizes conventional weapons that threatens the 
very existence of the State», conforme reafirma na 
sua mais recente “doutrina Militar para o período 
até 2020” (russian Federation, 2010: art.º 22).
As posturas de israel, da Coreia do norte e do 
Paquistão são mais ambíguas, desde logo porque 
não anunciam oficalmente uma doutrina nuclear. 
A prática tem sido condizente com o no first use, 
mas a retórica é mais próxima do first use: os três 
países parecem dispostos a retaliar massivamente 
contra os adversários que os ataquem, mesmo 
apenas com armas convencionais. Aparentemen-
te, a ambiguidade faz parte das respectivas estra-
tégias de dissuasão, usando as armas nucleares  
e a ameaça velada de first use como compensação 
para a eventual desvantagem de forças conven-
cionais face aos principais adversários.
israel já afirmou oficialmente que não seria o pri-
meiro país do Médio oriente a introduzir armas 
nucleares num conflito na região, mas a sua resis-
tência em não confirmar a posse de armas nuclea-
res e as ameaças recorrentes de “retaliação devas-
tadora” contra inimigos da região – não possuindo 
nenhum deles armas nucleares – vão nesse senti-

do. A opaca Coreia do norte é, a este respeito, 
mais explicita tanto na posse como nas ameaças:  
é certo que mantém um programa de armamento 
nuclear e míssil secreto e que não há possibilida-
de de verificar internacionalmente se e quantas 
armas nucleares operacionais possui, mas tornou 
públicos testes nucleares em 2003, 2006 e 2013  
e as suas ameaças visam não apenas os euA, mas 
também os não nucleares Japão e Coreia do sul. 
Aliás, os desenvolvimentos em torno dos progra-
mas norte-coreanos sugerem que a nova liderança 
de Kim Jong-un mantém a postura tradicional de 
military first e de uso da ameaça nuclear para 
efeitos de chantagem sobre os seus adversários  
e o conjunto da comunidade internacional.

Por seu turno, o Paquistão, nuclear desde 1998, 
tem uma suposta doutrina reconhecida com base 
na Minimum Credible Deterrence mas uma alega-
da postura de first use. Com efeito, o facto de não 
subscrever oficialmente o nFu nuclear significa 
para muitos, então, que o first use lhe é inerente. 
Mas a ambivalência subsiste, pois algumas afirma-
ções de dirigentes paquistaneses referem o em-
prego das armas nucleares apenas em “último 
recurso”. A ambiguidade nuclear do Paquistão 
visa, naturalmente, dissuadir um ataque também 
convencional da Índia, compensando as suas des-
vantagens convencionais comparativas através da 
ameaça de first use nuclear com consequências 
catastróficas. Por outro lado, o Paquistão vem au-
mentando o número de ogivas nucleares e lan-
çou entretanto um programa de miniaturização  
e de reforço do arsenal nuclear táctico, no âmbito 
de um eventual emprego limitado e controlado 
numa situação de conflito com a Índia, mas tam-
bém para poder escapar ao confisco ou à neutra-
lização do seu armamento nuclear pelos aliados 
euA – receio que aumentou entre as elites pa-
quistanesas depois da ingerência americana para 
capturar Bin Laden e das desconfianças subse-
quentes (tomé, 2011) – ao mesmo tempo que 
expande a produção de plutónio e urânio. 
A Índia e a China são as únicas potências nuclea-
res que proclamam o compromisso absoluto de 
nunca serem as primeiras a usar armas nucleares, 
seja em que circunstância for. Contudo, as suas 
posturas nucleares parecem estar em mutação.  
A Índia – que efectuou a sua primeira “explosão 
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nuclear pacífica” em 1974 e produz armas nuclea-
res desde meados dos anos 1980, aumentando 
continuamente até hoje o seu número e sofistica-
ção –, proclamou o nFu somente após os seus 
testes nucleares de 1998 (coincidindo com a nu-
clearização do Paquistão), mas a sua estratégia 
nuclear enfatiza também a assured retaliation – 
uma resposta massiva a um first strike destinada 
a infligir danos inaceitáveis no adversário. são, no 
fundo, os dois lados da “dissuasão Mínima Credí-
vel” indiana, sobretudo face ao Paquistão e à Chi-
na, estando a Índia apostada em acelerar a conso-
lidação operacional da sua “tríade” de forças 
nucleares (lançadas de terra, ar e mar). entretan-
to, a partir de 2010, a Índia introduziu na sua 
doutrina um factor adicional ao sublinhar que, 
independentemente da envergadura do ataque 
nuclear de que for alvo, seja numa versão minia-
turizada ou estratégica, tal será irrelevante na sua 
perspectiva e retaliará massivamente.

A China foi a primeira potência a proclamar o no 
first use, imediatamente após testar a sua primeira 
bomba atómica, em 1964. este princípio foi sendo 
repetido explícita e solenemente por Pequim, e in-
cluído nos discursos dos sucessivos dirigentes e nos 
documentos oficiais sobre a defesa da rPChina. re-
centemente, todavia, parece notar-se uma mudança 
na tradicional postura nuclear chinesa. no passado, 
sempre prevaleceu o preceito maoísta de desvalori-
zação do significado das armas nucleares e da refe-
rência às outras potências nucleares como “tigres 
com garras de papel”. Mas o novo presidente da 
rPChina e secretário-geral do PCChinês, Xi Jinping, 
numa alteração sensível de retórica, tem afirmado 
que a posse de armas nucleares é favorável ao esta-
tuto da China como grande potência e – talvez mais 
significativo – deixou cair a referência habitual ao 
no first use. similarmente, o seu mais recente Livro 
Branco da Defesa (China, 2013) não tem qualquer 
referência explícita àquele princípio. é incerto se 

isto configura, e com que amplitude, uma altera-
ção, mas as omissões, nomeadamente num campo 
tão sensível, nunca ocorrem sem sentido. e, sobre-
tudo, numa China que continua apostada em refor-
çar e sofisticar as Forças Armadas e nucleares. n
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A “estratégia nuclear” envolve doutrinas e sistemas 
sobre a produção e o uso de armas nucleares, em 
função de objectivos determinados e no âmbito de 
estratégias militares e políticas de segurança mais 
amplas. Sintetizam-se aqui as principais referên-
cias.
Mutual Assured Destruction (MAD) ou Des-
truição Mútua Garantida: a utilização das armas 
nucleares por dois lados antagonistas implica a 
aniquilação de ambos, seja do atacante inicial ou 
o agredido que retalia. Surge intimamente ligada 
à teoria da dissuasão, em que a ameaça de uso de 
armas nucleares contra o inimigo impede este de 
iniciar uma agressão.
Massive Retaliation ou Retaliação Massiva: 
o detentor de armas nucleares responderá com 
todas as suas capacidades (incluindo armas nu-
cleares estratégicas) a uma agressão. A retaliação 
massiva baseia-se nos mesmos princípios da dis-
suasão e é inerente à MAD, ameaçando que um 
ataque adversário terá  uma resposta devastadora. 
Nalgumas estratégias, a massive retaliation nucle-
ar responderá não só a ataques com armas nuclea-
res mas a todo e qualquer tipo de agressão. Numa 
variação da massive retaliation, a Índia refere a 
assured retaliation, resposta punitiva de propor-
ções massivas.
Resposta Graduada: a retaliação será na mesma 
medida da agressão, escalando em conformidade, 
desde os meios convencionais até às armas nucle-
ares estratégicas. Implica racionalidade e o “con-
trolo da escalada”, continuando a visar a dissuasão, 
mas prevendo a possibilidade de guerra sem re-
curso a todas as capacidades disponíveis. 
Dissuasão Mínima: prossegue os princípios da 
dissuasão mas em que se possui armas nucleares 
apenas num número suficiente e necessário para 
evitar a agressão de um inimigo eventualmente 
mais poderoso. No fundo, esta postura espera que 
o seu armamento nuclear seja credível o suficiente 
para o adversário considerar que um ataque terá 
custos demasiado elevados e, assim, não o desen-
cadear. A “dissuasão mínima” foi desenvolvida, pri-
meiro, pela França e pela RPChina, nos anos 1960, 
depois também pela Índia e pelo Paquistão e, mais 
recentemente, pela Coreia do Norte. 

A force de frappe e a dissuasion du faible 
au fort é a conceptualização francesa para  uma 
capacidade de “dissuasão mínima” face à URSS, em 
contexto de Guerra Fria. Operacionalizada pelo 
presidente De Gaulle nos anos 1960, a force de fra-
ppe assentava na mesma tríade das duas superpo-
tências (armas nucleares lançadas a partir de terra, 
ar e mar), definindo assim o conceito de uma força 
nuclear independente (dos EUA e da NATO) para 
proteger a França e dissuadir um ataque soviético.
A Índia e o Paquistão adoptaram esta postura 
numa variação que denominam Minimum Credi-
ble Deterrence. 
First Strike: refere a iniciativa de lançar um 
ataque nuclear surpresa, antecipando-se a uma 
eventual agressão do opositor nuclear, destinado 
a vencer o inimigo pela destruição do seu arsenal 
nuclear e eliminação da possibilidade de ele con-
tra-atacar massivamente.
No âmbito do first strike, o decapitation strike 
visa a destruição total das capacidades inimigas, 
incluindo os mecanismos e sistemas de comando 
e controlo do opositor, na expectativa de impedir 
assim qualquer possibilidade de retaliação. Outra 
doutrina associada, todavia, propõe antes a dema-
ge limitation, argumentando que em certas cir-
cunstâncias é preferível limitar a destruição, num 
primeiro ataque nuclear, a certos alvos estratégicos 
e preservar o suficiente da autoridade adversária 
para esta negociar uma rendição ou o cessar-fogo. 
Neste caso, só um segundo ataque nuclear (em 
resposta ao contra-ataque nuclear inimigo) seria 
massivo.
Second Strike: capacidade de sobreviver e res-
ponder a um ataque nuclear adversário com pode-
rosa retaliação nuclear. Ter esta capacidade é vital 
na dissuasão nuclear; caso contrário, o adversário 
pode ser tentado a lançar um first strike. A posse 
de capacidades second strike tanto pode dissua-
dir um first strike como apoiar uma doutrina de 
no first use nuclear. Capacidades recíprocas de 
second strike favorecem a lógica da “destruição 
mútua garantida”.
Em complemento, os mecanismos fail-deadly 
garantem uma imediata, automática e massiva 
resposta a um ataque, prevendo procedimentos 

autorizados para retaliação com lançamento do 
contra-ataque nuclear, mesmo que a estrutura de 
comando e controle já tenha sido neutralizada por 
um first strike inimigo. 
No First Use (NFU): a potência nuclear assegura 
que nunca empregará armas nucleares em primei-
ro lugar, apenas em resposta a um ataque nuclear 
inimigo, sublinhando a natureza estritamente de-
fensiva das suas armas nucleares.
First Use: refere a possibilidade de ser o primei-
ro a empregar armas nucleares. As circunstâncias 
concretas em que cada potência pondera o first 
use oscilam, todavia, entre apenas contra um an-
tagonista nuclear ou também não-nuclear, em caso 
de agressão com armas químicas e biológicas ou 
também em resposta a um ataque convencional, 
num contexto de conflito armado ou também 
numa acção preemptiva. O “first use” insere-se na-
turalmente numa estratégia de dissuasão, poden-
do figurar em cenários de escalada ou de “último 
recurso”. Por outro lado, o first use nuclear tanto 
pode ser exibido para afirmação de força e supe-
rioridade, como para compensar a desvantagem 
comparativa de forças convencionais face ao prin-
cipal adversário, tentando dissuadir assim também 
um ataque convencional.
Madman Theory ou Teoria da Irracionalida-
de: teoria e postura que contrasta com a racionali-
dade tradicionalmente inerente à posse e uso das 
armas nucleares. No fundamental, baseia-se na exi-
bição de uma liderança aparentemente “irracional” 
cujo comportamento é, portanto, imprevisível, 
volátil e suicidário, dissuadindo assim os actores 
que lhe são hostis (mesmo muito mais fortes) de 
o provocarem ou, então, de melhor tolerarem os 
seus comportamentos e exigências por temerem 
consequências “irracionais” e catastróficas. Esta 
postura nunca foi naturalmente assumida em ter-
mos oficiais, embora pareça ser parte da estratégia 
da Coreia do Norte. 
Por outro lado, e num sentido diferente, a “teo-
ria da irracionalidade” passou a ser utilizada na 
referência a líderes de “Estados pária” e grupos 
terroristas, significando aqui que a simples pos-
se de armas nucleares equivalerá ao seu uso  
“irracional”.

Fonte: CNS, Inventory of International Nonproliferation Organizations & Regimes.
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TraTar  o recurso à violência em nome da 
Paz exige um cuidado essencial. De facto rara-
mente um conflito foi desencadeado sem que se 
tenham invocado preocupações de paz como 
seu pretexto. o julgamento da História mostra-
nos como isso é falacioso.

O critério imperativo

Para que com legitimidade se possa falar do re-
curso à violência para promover a paz são pois 
necessários cuidados e critério. e não parece ha-
ver critério que se possa substituir ou sobrepor 
ao da legitimidade. nos últimos cem anos a afe-
rição dessa legitimidade deixou de se situar ape-
nas no debate sobre as questões morais e éticas 
da Guerra Justa para, tendo-as como obrigatório 
pano de fundo, encontrar uma tradução política 
objetiva nas decisões dos órgãos competentes 
das organizações internacionais com responsabi-
lidade pela paz e segurança globais.
Fora dessa legitimidade é sempre possível e ne-
cessário ter reservas quanto ao compromisso das 
ações assim empreendidas perante os interesses 
dos poderes dominantes.
o processo de legitimação global do recurso  
à violência a bem da paz foi iniciado em 1919 
pela sociedade das nações (sDn) e está desde 
1945 confiado à organização das nações unidas 
(onu).
É sabido o fracasso da sDn. não vem a propósito 
discuti-lo. Mas não se pode deixar de olhar para 
a sDn como uma primeira tentativa, ainda que 
tragicamente mal sucedida, de criar um mecanis-
mo de regulação internacional visando a paz e a 
segurança. e é também verdade que durante  
a sua existência e com a legitimidade conferida 
pelos seus órgãos de decisão, a sDn conduziu 
algumas acções de salvaguarda da paz, ainda que 
com apelo muito reduzido a fatores de violência. 
Ficaram porém o sentido de imperativo, a inten-
ção e a vontade de conferir maior eficácia à pro-
moção da paz. e foi com esse propósito que  
a questão foi retomada no processo de constitui-
ção da onu. 
nesta transição institucional não houve altera-
ção de princípios essenciais, mas o enquadra-
mento passou a ser muito significativamente di-
ferente e, como se mostrara indispensável, mais 
favorável aos objetivos pretendidos. 
isso porque, pesem embora as muitas dificulda-
des e oposições de vontades, o quadro político 
da formação da onu refletiu uma perspetiva, se 
não de entendimento, pelo menos de responsa-
bilidade global, que nunca estivera presente na 
sDn. e também porque, em coerência, foram 
desenhados processos e mecanismos de decisão 
mais realistas, ainda que de difícil gestão.
esta matriz fundadora não se alterou até ao pre-

sente. a carta não foi modificada e a repartição  
e definição de competências é a original. Foi na-
turalmente evoluindo algum preceituado doutri-
nário e a prática, ainda que não seja diversa 
quanto aos seus princípios e natureza, é hoje 
algo diferente.
sem surpresa, assistiu-se nestes tempos de exis-
tência da onu a algumas perversões e desvios. 
sem ser exaustivo e mesmo sem incluir o muito 
discutível caso da coreia (1950), inscrevem-se 
nessa categorização as intervenções na Hungria 
(1956), na antiga checoslováquia (1968), no afe-
ganistão (1979), em Granada (1983) ou no ira-
que (2003). 
Mas importa mais assinalar a ação muito positi-
va que tem sido levada a cabo. o recurso à vio-
lência a favor da paz deve ser entendido como 
uma prática excecional mas, não negligencian-
do essa perspetiva, pode e deve desejar-se mais 
e melhor. o que não ofusca o grande esforço 
que tem sido feito e o seu muito razoável suces-
so. diretamente pela onu e também, nos ter-
mos de uma possibilidade consagrada na carta, 
por organizações regionais como a naTo, a 
união europeia e a união africana, atuando em 
cumprimento de mandato da onu e portanto 
em seu nome. 
na estrutura da onu e salvo no que toca às ques-
tões do financiamento, a assembleia Geral não 
detém competências deliberativas em matéria de 
recurso à violência para promover a paz. os seus 
poderes consistem sobretudo na capacidade 
para discutir as questões, para recordar princí-
pios e para fazer recomendações. Por essa razão 
e mesmo sem ter competências executivas, a as-
sembleia Geral assume-se na ordem global como 
uma relevante instância moral e política. 
o órgão decisor é o conselho de segurança.  
É nele que reside em exclusivo a capacidade 
para, com legitimidade, decidir o recurso à vio-
lência a favor da paz e da segurança internacio-
nais. Por força da composição do conselho e das 
regras do seu processo deliberativo, essas deci-
sões são muito frequentemente difíceis e moro-
sas. às vezes mostram-se mesmo inatingíveis. 
Mas nada disso pode pôr em causa o primado da 
legitimação pelo conselho de segurança.

Constantes e transições  

operações de paz é a designação que foi generi-
camente cunhada para identificar o recurso  
à violência na promoção da segurança e da esta-
bilidade  internacionais. 
a evolução do contexto e dos parâmetros da se-
gurança tem naturalmente feito mudar o concei-
to destas operações, tanto quanto à sua tipologia 
como quanto aos seus processos. tal como alte-
raram a quase exclusividade que as nações uni-

das detiveram para a sua conduta concreta, espe-
cialmente durante o período da Guerra Fria.
ambas as coisas estão ligadas e são importantes 
transições que importa conhecer, tanto nos seus 
fundamentos como nas suas diversas traduções.
Mas, antes de analisar essas evoluções e até para 
compreender melhor os seus contextos, é útil 
reter que os princípios morais e políticos que 
regem o uso da violência a favor da paz se manti-
veram, no essencial, inalterados desde 1945 até 
ao presente.
não existe nenhuma codificação formal desses 
princípios, mas é inteiramente razoável conside-
rar que eles, que são o elemento matricial e de 
continuidade destas intervenções, são funda-
mentalmente cinco.

acima de todos, o preceito obrigatório da legiti-
midade, que só o conselho de segurança pro-
porciona, mediante a aprovação de uma sua re-
solução. evidentemente que a legitimidade não 
fica definitivamente garantida nesse ato, antes 
carecendo de ser observada e por essa forma 
percebida, em todas as ações de materialização 
que se sigam. 
Depois, o da boa conformação do uso da violên-
cia com o direito internacional e com o direito 
humanitário, desde a fase política da decisão da 
intervenção, passando pelo mandato conferido 
aos seus executantes e indo até ao planeamento 
das correspondentes atuações e às regras de em-
penhamento dos seus agentes.
em terceiro lugar, o princípio da imparcialidade 
das ações internacionais de promoção de paz 
perante as partes desavindas. uma imparcialida-
de que deve ser manifesta e inequívoca, tanto na 
perspetiva política adotada, como na prática 
concreta. a tradução mais impressiva desta exi-
gência de imparcialidade está no facto de estas 
ações deverem ser conduzidas sem a identifica-
ção de um “inimigo” concreto. Deve porém ser 
reconhecido que este preceito da imparcialidade 
e da ausência de “inimigo” tem forçosamente 
uma tradução particular quando é preciso impor 
a paz, possibilidade de ação que mais recente-
mente foi introduzida.
o quarto princípio permanente tem a ver com  
a proporcionalidade que em cada instante tem 
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A violência e a promoção da paz Luís Valença Pinto

[...] o uso da violência a favor 
da paz não dispensa, antes 
exige, uma continuada e até 
reforçada ação política.
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de existir e ser nítida entre o problema e a res-
posta que se lhe procura dar. 
Finalmente, e este é um princípio absolutamente 
decisivo para o sucesso destas ações, a necessi-
dade de haver um objetivo político, claro e razo-
ável, traduzido por um end state a que se deseja 
chegar, que fundamente o recurso à violência e o 
modo como isso é levado a cabo e que, ao mes-
mo tempo, permita o constante acompanhamen-
to, aferição e, se necessário, ajustamento da 
ação.
se são estes os elementos de identidade e de 
continuidade, são várias as dimensões de transi-
ção que, no que respeita ao emprego da violên-
cia a favor da paz, ocorreram nas últimas déca-
das, sobretudo no período posterior ao fim da 
Guerra Fria.
De uma situação muito marcada pela rigidez es-
tratégica passou-se para uma situação de crise 
muito generalizada e quase permanente, ditada 
em muitos casos por tensões nacionalistas, étni-
cas e religiosas, fazendo perceber duas coisas 
principais.
uma, a compreensão de que na promoção da 
paz era indispensável fazer evoluir a relação en-
tre ação política e uso da violência.
De facto, no tempo da Guerra Fria, uma lógica 
clausewitziana estava implicitamente presente 
nessa equação, levando a entender que também 
neste contexto, apesar de tão particular e diferen-
te, o recurso à violência era percebido como “a 
continuação da política por outros meios”, fazen-
do com que o correspondente emprego da vio-
lência tivesse sido batizado como sendo do tipo 
fire and forget, o que, não sendo nada abonató-
rio do compromisso político de que beneficiava, 
em muito enfraquecia a sua potencial eficácia. 
contemporaneamente passou-se, e muito ade-
quadamente, para a compreensão de que o uso 
da violência a favor da paz não dispensa, antes 
exige, uma continuada e até reforçada ação po-
lítica.
a segunda grande evolução conceptual consiste 
em entender que, nas condições do presente, 
não tem mais sentido fazer assentar fundamen-
talmente no fator militar o empenhamento inter-
nacional a favor da paz, ainda que ele tenha ab-

solutamente que continuar a estar presente  
e muitas vezes tenha mesmo de ser exercitado 
em termos mais expressivos do que era corrente 
no passado.
nos tempos mais recentes, tudo tem confirmado 
estas duas transições e, mais do que isso, elas 
têm sido acentuadas. 
a emergência de novas ameaças e riscos consti-
tui para tal um fator determinante, desde logo 
porque essas ameaças e riscos se caracterizam 
por assimetria em relação aos instrumentos se-
curitários clássicos, militares e policiais. o que 
reforça a necessidade de, na tentativa de respos-
ta a esses fatores de crise, fazer acompanhar  
a violência militar de outras dimensões de ação 
estratégica, nomeadamente diplomática, econó-
mica, financeira, social e cultural. Tudo sob  
a inequívoca direção da política, a quem compe-
te assegurar a harmonização, convergência e co-
erência deste modelo de atuação multidimensio-
nal e interdisciplinar. 
e ainda porque, na sua generalidade, essas novas 
ameaças e riscos têm carácter transnacional,  
o que conduz à necessidade de as enfrentar na 
origem, procurando eliminá-las e, no mínimo, 
contrariar e prevenir que se manifestem noutros 
espaços.
acresce que se verifica uma correspondência en-
tre estes fatores de risco e o colapso de alguns 
estados. a fraqueza de um estado convida à ins-
talação desses elementos de perturbação que, 
frequentemente, acabam por conduzir ao falhan-
ço e ao colapso generalizado desse estado, dan-
do origem a crises acentuadas, destruindo a or-
dem e as condições de vida das correspondentes 
sociedades e criando um clima de instabilidade  
e de perigo lesivo da paz e da segurança interna-
cionais. os exemplos do afeganistão, da somá-
lia, do Mali ou da Guiné-Bissau são a esse título 
bem elucidativos.    
É para responder a situações deste tipo que sur-
ge o conceito de imposição da paz, fazendo ad-
mitir, desejavelmente de modo tão limitado 
quanto possível, a existência se não de um ini-
migo, pelo menos de um opositor que é preciso 
reduzir e neutralizar. elementos talibã, milícias 
uÇK, “senhores da guerra”, al-Qaeda ou al-sha-

bab inscrevem-se naturalmente nesta categori-
zação.  
a conjugação destes vários aspetos faz acentuar  
a preocupação humana da segurança contempo-
rânea, ligada à proteção das vidas, bens e direi-
tos das pessoas e à afirmação de critérios como 
os do primado da lei e da boa governação. Dis-
pensa argumentação constatar que para nada 
disso se encontra resposta apenas no recurso  
à violência armada, sendo também manifesto 
que o recurso a esse tipo de violência é requisito 
fundamental e por regra prévio à ação das outras 
dimensões de atuação. 
outra consideração reside na evidente necessi-
dade de empenhar nos esforços internacionais 
de promoção da paz os atores (organizações in-
ternacionais, poderes regionais e agências espe-
cializadas) mais aptos a responder aos desafios 
de cada situação concreta em função das suas 
particulares valências e capacidades, e sempre 
sem pôr em causa, antes afirmando, o primado 
da onu, designadamente no plano da legitima-
ção internacional. n

Novas teNdêNcias

Sobretudo desde o início da década de 1990 surgiram ou foram reafirmadas novas tendências em matéria 
de promoção internacional da paz. Justifica-se, em particular, fazer referência a duas delas. 
A primeira tende a reconhecer um direito de ingerência o que, sendo controverso face à noção clássica 
de soberania, vai ganhando espaço como consequência da própria erosão dessa leitura da soberania e 
também face à emergência de gravíssimas situações humanitárias. 
Vem a propósito recordar a observação de François Mitterrand quando disse “a obrigação de não inge-
rência termina no ponto exato em que nasce o risco de não assistência”.
Mais recentemente, em 2005, a ONU desenvolveu o conceito de “responsabilidade de proteger”, orienta-
do para uma ação internacional efetiva visando a proteção das populações civis e centrada no domínio 
humanitário. 
Casos como os do Ruanda, do Kosovo ou da Somália são exemplos da invocação do primeiro desses 
novos institutos e a intervenção que há pouco tempo ocorreu na Líbia um exemplo do segundo.
Em todos eles e por mais limitada que tenha sido a definição de objetivos militares, os meios de violência 
armada desempenharam sempre um papel indispensável.
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Raphael lemkin invented and presented the 
idea of genocide, in an analysis of what he called 
“the nazi genocide”, in his Axis Rule in Occupied 
Europe in 1944. lemkin defined genocide as a 
broad notion of the violent destruction of a so-
cial collectivity. Today, genocide is generally defi-
ned as the deliberate and systematic destruction 
of a group of people, in whole or in part, because 
of their ethnicity, nationality, religion, or race. 
Definition first set out in article ii of the 1948 
Convention on the prevention and punishment 
of Genocide1.
although the term was invented in 1944, genoci-
de is not a twenty first-century phenomenon; it 
has been practiced throughout history, since an-
cient times. The 1948 Un Genocide Convention 
explicitly refers to its transhistorical character. 
indeed, genocide has always been part of human 
history. What really have changed are the ideologies 
and cleavages on which genocide is perpetrated. 
as has been claimed by martin Swan, different 
patterns of genocide are broadly synchronized 
with major historical changes in the international 
system2. Thus, the first half of the twentieth cen-
tury witnessed the climax of inter-imperial con-
flict in europe while the period of the Cold War 
witnessed the decolonization and in its second 
half the post-colonial states. The post-Cold War 
period, on the other hand, has been characteri-
sed, mainly, by global democratization and inter-
national institutional-building. and on this basis, 
genocide shall be expected to take still further 
new forms in the future.  

Genocide in the twentieth century 

During the colonisation period, genocidal inci-
dents were characterised by small-scale violence 
and were executed by local authorities and mili-
tias. Yet, in its Second World War nadir, genocide 
was large-scale, state-centric and systematically 
murderous, perpetrated by governments and na-
tional armies. 
in the first half of the twentieth-century events 
often cited as genocide include the 1915 arme-
nian massacre by the Turkish-led Ottoman empi-
re and the annihilation nazi plan of Jews and 
Roma, as well as other groups during Second 
World War. in fact, failing to match the power of 
the Western empires, the old Ottoman, Romanov 
and habsburg empires disintegrated amidst in-
creasingly destructive nationalist rivalries, which 
exercised genocidal violence, as against the ar-
menians in 1915. The Young Turk movement and 
most particularly its Committee of Union and 
progress (CUp) (Ittihad ve Terakki Jemiyeti) for-
med in 1895 espoused a form of Turkish nationa-
lism xenophobic and exclusionary in its thinking. 
Young Turks did supress all competing parties 

and movements as well as population groups that 
were seen as hostile to their plans. The dissolu-
tion of empires led to the rise of radical totalita-
rian regimes in the Soviet Union and nazi Germany 
too. Their genocidal tendencies were visible be-
fore 1939 but reached an unprecedented climax 
in the Second World War. 
Genocide in the nazi empire originated in a se-
ries of theories and facts. most particularly, anti-
semitism, racism, imperialism and eugenics pro-
vided the ideological underpinnings for 
genocide. anti-semitism, with its origins in the 
Christian-Jewish adversarial relationship, dates 
back two millennia. The dual revolution of the 
19th century: democracy and nationalism plus 
urbanization and industrialization broad econo-
mic opportunity for Jews, allowing Jews now to 
be portrayed in an updating stereotype as exploi-
tative capitalists. 

Between 1914 and 1933, Germans experienced a 
series of disasters: a prolonged war and a defeat, le-
ading to a humiliating treaty settlement, hyperinfla-
tion and finally the unprecedented unemployment 
of the Great Depression. Jews persecution was, ini-
tially, part of the biological-racial purification within 
the Third Reich and the massive population destruc-
tion project within German Lebenstraum (“space of 
life”) leading, finally, to a systematic and total mass 
murder of every Jew.  Until today, the destruction of 
the Jews has become the paradigmatic example of 
absolute genocide.
The signing of the 1948 Genocide Convention 
and the legalization of the term marks the second 
half of the 20th century. The Genocide Convention’s 

preamble re-affirms that “genocide is a crime un-
der international law, contrary to the spirit and 
aims of the United nations and condemned by 
the civilized world”3. although the definition is 
framed as a crime, implying that it applies to indi-
viduals only, the Convention imposes duties on 
states to prevent genocide and their liability be-
fore the international Court of Justice. Yet, whe-
ther states actually commit crimes still remains 
under debate amongst international layers.
it is important noticing too that, since 1948, the 
definition of genocide has not been enlarged or 
revised. States continued, even during the 
Convention’s drafting, practising genocidal vio-
lence in europe, asia, latin america. Some cha-
racteristic examples include the massive violence 
in the Chinese Civil War (1946-1950) and the 
limited though destructive removal of palestinian 
arabs following the 1948 arab–israeli War.
The second half of the 20th century witnessed 
the Cold War hostilities between two great po-
wers, the US and the Soviet Union. Cold War was 
a period linked to conflicts and state-sponsored 
violence as well as other indirect reflections of 
Cold War polarisation. The phenomenon of state-
sponsored violence against secessionist groups 
was apparent in asia in the newly independent 
states of india, Sri lanka, pakistan, Burma (myan-
mar), Thailand, indonesia and philippines. The 
Cold War period was also characterised by a Cold 
War polarization between secular ideologies and 
adversaries inclined to destroy each other. Cha-
racteristically, the indonesian killings of 1965-6 
between the indonesian army and the indone-
sian Communist party resulted in half a million 
lives. The Cambodian killings during the rule of 
the khmer Rouge (1975-1979) claimed twenty-fi-
ve per cent of a population of eight millions. and 
the killings during the Cultural Revolution of 
1966 in China claimed a million lives. 
in many cases, postcolonial states did develop 
new quasi-imperial rule, where ruling elites sou-
ght to expand state’s territory or opposing elites 
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The danger of genocide takes 
significantly different forms, 
reflecting different political, 
social and economical realities.

UN RespoNsibility to pRotect (Rtp) iNitiative

“The three pillars of the responsibility to protect, as stipulated in the Outcome Document of the 2005 
United Nations World Summit (A/RES/60/1, para. 138-140) and formulated in the Secretary-General’s 
2009 Report (A/63/677) on Implementing the Responsibility to Protect are:
•  The state carries the primary responsibility for protecting populations from genocide, war crimes, 

crimes against humanity and ethnic cleansing, and their incitement;
•  The international community has a responsibility to encourage and assist states in fulfilling this res-

ponsibility;
The international community has a responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other 
means to protect populations from these crimes. If a state is manifestly failing to protect its populations, 
the international community must be prepared to take collective action to protect populations, in accor-
dance with the Charter of the United Nations.”

Source: Office of the Special Adviser on the prevention of Genocide, UN of ficial site: http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.
shtml last access: 02.01.2014
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threatening to break it up. Typical cases of this 
reality form the secessionist wars in pakistan in 
1971, nigeria (1967-1970), Sudan (1955–1972 
and 1983-2005) and iraq (1980-1988).
Cold War genocidal violence was, consequently, 
different in location, context and form from the 
genocide of the imperial period in europe. ho-
wever, the definition of genocide remained un-
changed, no reform was implemented to accom-
modate the new international parameters in 
order to punish and prevent accordingly mass 
atrocities. US ratified the 1948 Convention only 
in 1988; interestingly, years after iraq, Colombia 
or even China ratified the Convention. 

Genocide in the post-Cold War
and contemporary period

as after 1945, after 1989, there was a huge opti-
mism about a more peaceful world. ideas of “hu-
manitarian intervention” and the “responsibility 
to protect”, although in a rhetoric sense at that 
time, started to shape Western discourse and po-
licies and started to be tested too. indeed, Un for 
the prosecution of persons responsible for geno-
cide established new international criminal tribu-
nals as the international Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (iCTY ) in 1993 (see “iCTY lan-
dscape of international criminal and humanita-
rian action”) and the international Criminal Tri-
bunal for Rwanda (iCTR) created in 1994. Some 
sort of normalisation was apparent too, as in Chi-
na, where industrialisation took place. China ex-
panded into world markets and achieved a rap-
prochement with the US and Russia. in such a 
context, neither international nor domestic ten-
sions had real genocidal outcomes. 
however, a changed pattern of genocidal war 
could be seen following the end of the Cold War. 
The dissolution of the Soviet Union and the follo-
wing Yugoslav conflicts did produce a series of ge-
nocidal incidents that can be linked directly to the 
post-Cold War transition. The wars of Yugoslav suc-
cession, in Slovenia in 1991, Croatia in 1991-2, 
Bosnia-herzegovina in 1992-1995 and kosovo in 

1998-1999 saw large-scale forced removals of po-
pulations accompanied by extensive violence 
against civilians. nonetheless, the Srebrenica mas-
sacre in 1995, killing more than 8,000 Bosnian 
muslims, was the only incident ruled to have been 
genocide. “ethnic cleansing” seemed a more ade-
quate term for the international community to des-
cribe the destruction and anti-population policies 
that took place during 1991-1999 in Yugoslavia.
humanitarian interest by the international com-
munity was also shaped by separated national in-
terest quest. Only when interests coincided, as in 
the case of kosovo, where the conflict was escala-
ting dangerously, baring a great risk of spreading 
to other countries, international community acted 
united. naTO’s intervention in kosovo did end 
effectively all military action and violence of koso-
var albanians by Serbian forces. and latter Un-
Western institutions supervision of post conflict 
developments does offer a guarantee for avoiding 
a repetition of 1990s genocidal atrocities. 
another catalyst for a new regional pattern of war 
was Rwandan civil war that led to the 1994 geno-
cide of ethnic Tutsis by ethnic hutus, resulting in 
almost 800,000 people deaths. post Cold-War era 
witnessed an increased tendency of regional afri-
can states to make military interventions, such as 
the Rwandan patriotic Front (RpF), run Rwanda 
and the second Congo War know as having invol-
ved nine african nations, as well as about 20 armed 
groups. international institutions and policies 
have failed to act decisively for human rights sake 
in africa too. Rwanda (see “The genocide in 
Rwanda”) forms a characteristic example of this 
failure, where a complete lack of political will by 
the world’s leaders to end the genocide was 
apparent and shameful. The Un and peacekee-
ping forces placed in Rwanda were largely ine-
ffective and, surprisingly, were removed before 
the end of the atrocities.
another key post-Cold War development was de-
mocratisation, which has been in some ways 
linked to new genocidal dangers. indeed, in poli-
tical upheavals, there is a possibility that demo-

cratization may enlarge the potential of ethnopo-
litical mobilisation and subsequently genocidal 
violence as implicated in the power struggle wars 
in Yugoslavia, Rwanda or even iraq. The US-Uk 
war on iraq in 2003 led to 105,000 deaths, the 
majority of which have resulted not directly by 
the US attack but from its indirect consequences. 
apparently, iraq´s shia majority took power lea-
ding to a sectarianization of iraq politics with 
violent consequences.
last but not least, it should be underlined that 
this period was also marked by some important 
institutional developments: the establishment of 
international criminal tribunals, the international 
Criminal Court, that came into force on 1st of 
July 2002, and the Un responsibility to protect 
(R2p or Rtop) initiative of 2005.

Conclusions

The danger of genocide takes significantly diffe-
rent forms, reflecting different political, social 
and economical realities. Genocidal violence in 
our times is expected to take new forms, given 
the actual problems of our societies: overpopula-
tion, climate change, and economic shocks.
The definition of genocide has to be re-evaluated, 
reconsidering all various forms of genocidal vio-
lence and future dangerous to human security. 
The international Criminal Court, as well as other 
institutions must be backed by the will of nations 
to prevent atrocities and arrest those indicted. 
evolution of political and legal accountability, co-
operation between states and institutions, politi-
cal, moral and material support to international 
courts and institutions will be crucial for a less 
violent, more peaceful world. 
however, these institutional changes cannot be 
and will not be enough to end genocide. above 
all, political will must be built. n

Notas

1 BLOXHAM, D., & MOSES, A. D. (2010). The Oxford handbook 
of genocide studies. Oxford, Oxford University Press.

2 MARTIN, S. (2013). Genocide and International Relations. 
Cambridge, Cambridge University Press.
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Considera-se Criança-soldado todo o 
menor de 18 anos que participe em conflitos 
armados, internacionais ou não, integrando 
forças regulares ou irregulares, directa ou indi-
rectamente, não sendo assim necessário que use 
armas, incluindo-se nesta categoria as crianças 
que prestam apoio logístico ou de outra índole, 
incluindo cozinheiros, transportadores, mensa-
geiros, escravos sexuais ou outras. a comunidade 
internacional tem-se empenhado, desde meados 
do século XX, no combate ao recrutamento obri-
gatório para as Forças armadas pelos estados, na 
participação de menores de 18 anos em hostili-
dades e, mais veementemente, na sua participa-
ção directa. Para tal, têm vindo a ser ratificados 
inúmeros instrumentos internacionais, regionais 
e locais. não obstante, a participação de menores 
daquela idade em conflitos não é absolutamen-
te proibida, dependendo de vários factores (ver 
“normativos internacionais”).

Da integração em Forças Armadas

apesar das injunções estabelecidas em acordos 
e das intenções manifestadas pelos estados, os 
relatórios anuais disponibilizados por onGs, 
onU e União europeia sobre a utilização de 
crianças-soldado neste século revela a utilização, 
em número muito significativo, de crianças nos 
conflitos armados.
Curiosamente, no que respeita ao limite de idade, 
parece ter havido um retrocesso, uma vez que, 
apesar da inexistência de regras internacionais 
sobre a idade mínima de incorporação no exérci-
to, os 18 anos manifestaram-se, quer na Primeira, 
quer na segunda Guerra Mundiais, na generalida-
de dos países, o limite abaixo do qual não houve 

conscrição. Tal foi o caso do reino Unido, que em 
ambos os conflitos estabeleceu a idade mínima 
de 18 anos, dos eUa ou da França. dezoito anos 
era também a idade de recrutamento compulsó-
rio em itália na segunda Guerra Mundial. diverso 
se mostrou o caso alemão na segunda Guerra em 
que menores de 18 anos participaram, pelo me-
nos, na batalha da normandia em que interveio 
a 12.ª divisão Panzer das ss para a Hitlerjugend, 
( Juventude Hitleriana), e na defesa de Berlim  
através da intervenção da Volkssturm, milícia na-
cional criada sob a dependência do Partido nazi 
no estertor do fim da guerra e que congregava 
todos os homens entre os 16 e os 60 anos que 
não estivessem incorporados noutras unidades 
militares.

Incorporação em grupos armados
não estatais

a integração de crianças nos grupos beligerantes, 
forçada ou não, continua a ocorrer em grupos 
que actuam em mais de 30 países, sobretudo 
em África e Ásia (ver “Países e territórios onde 
estiveram directamente envolvidas em conflito 
Crianças-soldado”). a incorporação é sobretu-
do forçada, resultado de coacção ou de raptos 
na escola, na rua ou na família, evoluindo para 
um estado de dependência do grupo, potenciada 
pela necessidade de protecção e pelo treino que 
transforma os pequenos guerreiros em máqui-
nas de guerra, mais perigosos do que os adultos 
porque mais obedientes e menos conscientes do 
perigo, estado potenciado pela fragilização da 
vontade resultante da administração de estupe-
facientes. a lealdade é requisito de sobrevivência 
e demonstra-se através da prática de atrocidades 

como matar um colega que tenha cometido um 
erro, ou os próprios familiares. a integração não 
forçada (parece excessivo falar-se de voluntária) 
tem por base, entre outras motivações, as situa-
ções de extrema pobreza e fome, a necessidade 
de protecção, o abandono, a morte das famílias 
ou o fecho das escolas, a vontade de vingança, 
ou o poder conferido pela posse de uma arma.
a participação directa de crianças foi facilitada 
pelo fabrico de armas ligeiras, menos exigentes 
em termos de compleição física, fornecidas por 
forças politicamente interessadas no desfecho 
do conflito, ou vendidas ilegalmente a preços 
tão acessíveis como uma galinha ou um cabrito, 
como refere Graça Machel no seu relatório de 
1996 sobre o Uganda e o norte do Quénia, res-
pectivamente.

nem todas as crianças-soldado participam com 
armas nos conflitos; muitas são utilizadas como 
cozinheiros, mensageiros, colocadores de minas 
e explosivos ou detonadores de minas abrindo 
caminho à passagem dos exércitos, mas também 
como espiões, iscos ou em actividades logísticas 
e de suporte, havendo ainda referências à sua 
utilização como escudos humanos (líbia, síria e 
israel, no período de 2010-2012) ou em ataques 
suicidas. sendo sobretudo do género masculino, 
existem relatos de participação directa de meni-
nas na libéria e Zimbabué, embora geralmente 
lhes sejam reservados serviços auxiliares ou de 
escravidão sexual.

Desmobilizar, desarmar, reintegrar,
ressocializar

a erradicação das crianças-soldado deve centrar-
-se em três níveis: o pré-conflito, lutando contra 
o recrutamento; o conflito, pela aposta na des-
mobilização; e o pós-conflito, através da reinte-
gração das crianças na comunidade de modo a 
permitir-lhes um crescimento tão saudável quan-
to a experiência da guerra lhes permita. esta rein-
tegração tem-se mostrado problemática, seja pela 
resistência das comunidades a aceitar ex-crianças-
-soldado, seja por receio da sua actuação devido 
às atrocidades que cometeram (no caso das me-
ninas, por as considerarem mulheres dos comba-
tentes, nalguns casos mães de filhos), seja pela 
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Os “senhores da guerra” e as crianças-soldado Ana Paula Lourenço

[...] continua a ser preocupante 
o facto de o recrutamento ser 
recorrente quando surgem, 
se reiniciam ou se agudizam 
conflitos [...]

Instrumento internacional Data de entrada 
em vigor Alistamento Recrutamento Participação 

directa
Participação 

indirecta

Protocolo Adicional I às Convenções 
de Genebra (Conflitos armados 
internacionais)

1977 15 anos1 15 anos 15 anos – 3

Protocolo Adicional II às Convenções 
de Genebra (conflitos armados não 
internacionais)

1977 15 anos 15 anos 15 anos 15 anos

Convenção sobre os Direitos da Criança 
(CDC) 1989 15 anos1 15 anos1 15 anos 15 anos

Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar 
da Criança 1999 18 anos 18 anos 18 anos 18 anos 

Protocolo Facultativo às CDC (forças 
armadas estatais) 2002 15 anos2 18 anos 18 anos – 3

Protocolo Facultativo às CDC (grupos 
armados não estatais) 2002 18 anos 18 anos 18 anos 18 anos

Estatutos de Roma do Tribunal Penal 
Internacional – para responsabilização 
por crimes de guerra

2002 15 anos 15 anos 15 anos 15 anos

Instrumentos normativos internacionais. Idades mínimas estabelecidas pelos instrumentos inter-
nacionais para participação em forças armadas e conflitos armados. 1 Quando admitam menores entre os 15 
e 18 anos, os Exércitos Permanentes (EP) devem admitir preferencialmente as mais velhas. 2 Os EP podem vincular-se a idades mais elevadas, 
através de declarações, nos termos do Protocolo. 3 Omisso, de onde pode depreender-se que seja possível a participação a partir dos 15 anos. 
Fonte: Compilação da autora.
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inexistência de estruturas, escolas e centros de 
acolhimento e instrução. Por parte das crianças, 
as dificuldades devem-se ao facto de se sentirem 
indefesas sem uma arma e de temerem represá-
lias por parte de outros grupos, pela dificuldade 
de readaptação a uma vida desconhecida e por 
sentirem que as suas competências se resumem à 
utilização de uma arma.
Várias instituições internacionais e organizações 
não-governamentais acompanham os conflitos, 
empenhando-se em acções junto de estados e 
grupos armados, a fim de estabelecer compro-
missos e estudar estratégicas para o não recruta-
mento, desmobilização e reinserção das crianças. 
embora as negociações manifestem particular di-
ficuldade junto dos grupos armados, em virtude 
das características da sua actuação: adopção de 
métodos não organizados de conflitos, tácticas 
terroristas, constante deslocação no terreno, 
por vezes ignorando fronteiras e, nalguns casos, 
à multiplicação de interlocutores pelo desmem-
bramento do grupo em facções (ver “Quantidade 
de grupos, por país, que recrutam, ou utilizam, 
crianças nos conflitos armados”), estas organiza-
ções têm contribuído de modo decisivo para a 
redução do número de crianças-soldado. refira-
-se, a título de exemplo, a intervenção nalgumas 
das zonas mais problemáticas: na serra leoa, em 
2003, foram desmobilizadas cerca de 7.000 crian-
ças, 6.000 das quais reunidas à família; na repú-
blica democrática do Congo (onde, segundo os 
dados fornecidos pelas autoridades congolesas, 

haveria, em 2003, perto de 30.000 crianças envol-
vidas), foram desmobilizadas 2.000 crianças em 
2004. nesse mesmo ano iniciou-se o programa de 
desmobilização de 2.500 crianças no Burundi, e 
em 2012, na zona de actuação do exército rebel-
de de resistência do senhor (Lord’s Resistance 
Army), 188 foram libertadas. segundo o rela-
tório Global sobre Crianças-soldado de 2008, o 
número de conflitos em que participavam crian-
ças-soldado decresceu de 27 para 17 desde 2004, 
embora esta redução possa também estar ligada 
ao termo de alguns conflitos.
apesar destes esforços e da maior sensibilidade 
dos estados, continua a ser preocupante o facto 
de o recrutamento ser recorrente quando sur-
gem, se reiniciam ou se agudizam conflitos, situa-
ção que pode ilustrar-se com a república Centro 
-africana, aparentemente bem-sucedida quanto à 
desmobilização, onde o número de crianças tinha 
decrescido e que aumentou significativamente 
após os conflitos de 2012.

O Tribunal Penal Internacional
e o recrutamento de crianças

interdição absoluta é a de incorporação de crian-
ças abaixo dos 15 anos. o recrutamento ou alis-
tamento de menores de 15 anos nas Forças ar-
madas nacionais ou em grupos, bem como a sua 
utilização activa nas hostilidades, seja em confli-
tos nacionais, sejam internacionais, é qualificada 
pelo estatuto do Tribunal Penal internacional 
(TPi) como crime de guerra.

até ao momento, responsáveis pelo recruta-
mento em vários conflitos foram condenados 
ou estão a ser julgados pela prática deste crime: 
Joseph Kony, Vincent otti e okot odhiambo 
(Uganda), samuel Hinga norman (serra leoa), 
Charles Taylor (líbéria), Thomas lubanga e ain-
da Germain Katanga, Bosco ntaganda, Mathieu 
ngudjolo Chui e Jean-Pierre Bemba (república 
Centro-africana).
o TPi não julga menores de 18 anos. não abor-
dando neste texto as razões desta opção, enfatiza- 
-se no entanto a desprotecção das crianças-solda-
do quando capturadas por facções rivais ou por 
senhores da guerra. os relatórios de várias institui-
ções internacionais reportam anualmente a priva-
ção da liberdade de milhares de crianças-soldado, 
muitas vezes sem submissão a julgamento, para 
além das que são mortas, torturadas ou sujeitas 
a outras sevícias, por vezes pelas polícias estatais.
Como desejava Graça Machel: «Façamos das 
crianças zonas livres da guerra». n

Fontes

Relatórios Globais sobre as Crianças-Soldado, 2001, 2004, 2008, 
2012 — Coligação para o fim do uso das crianças em conflitos 
armados e Child Soldiers International.
Relatórios Anuais do secretário-geral da ONU e outros relató-
rios do Gabinete do Representante Especial do Secretário para 
as Crianças e os Conflitos Armados.
Children and accountability for international crimes: the 
contribution of Iinternational criminal courts, UNICEF.
Documentos da Human Rights Watch.

A InsufIcIêncIA do ApoIo normAtIvo

Os séculos XX e XXI têm sido marcados por inúmeros conflitos, internacionais ou não, motivados por 
razões de vária ordem, política, religiosa, étnica, geoestratégica ou, ainda, de controlo do comércio 
ilegal de armas ou de estupefacientes.
A atenção que os Estados e as organizações internacionais dedicaram à protecção da criança a partir do 
início do séc. XX levou a que este fosse considerado o século da criança. Paradoxalmente, e apesar da 
multiplicidade de instrumentos normativos que no decurso desse século, e no actual, a comunidade 
internacional dedicou à infância e particularmente às crianças-soldado – sendo a Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CDC), os I e II Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra e o Protocolo 
Facultativo à CDC os mais relevantes – então, como agora, uma quantidade significativa de partes beli-
gerantes, incluindo forças estatais, têm incorporado crianças entre os seus combatentes.
Estima-se que, actualmente, cerca de 300.000 crianças estejam envolvidas em conflitos armados em 
todo o mundo.

RÚSSIA

SUDÃO

Países e territórios onde estiveram directamente envolvidas em conflito crianças-soldado (2000-2012).
Fonte: Relatórios Anuais do secretário-geral da ONU sobre as Crianças e os Conflitos Armados. Relatório Global das Crianças-
-Soldado (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers).
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País 2003 05 06 07 09 10 11 2012

Afeganistão 12 - - 13 1 6 7 45

Burundi 5 3 1 1 1 - - -

Chade - - 1 6 8 24 2 2

Colômbia 6 13 4 4 2 2 2 2

Costa do Marfim 4 4 5 - - - - -

Filipinas 4 2 3 3 3 3 3 3

Iémen - - - - - - 3 4

Iraque - - - - 1 1 2 2

Irlanda do Norte 1 - - - - - - -

Libéria 3 - - - - - - -

Myanmar 3 3 4 10 10 10 8 7

Nepal 1 1 1 1 1 1 1 -

RC-Africana - - - 3 6 7 7 7

RD Congo 14 9 5 7 6 6 6 5

Rússia 1 - - - - - - -

Síria - - - - - - - 1

Somália 4 10 2 2 3 3 2 2

Sri Lanka 1 1 2 2 2 1 1 -

Sudão 2 5 9 15 16 15 17 14

Sudão do Sul1 - - - - - - - 2

Uganda 2 3 3 3 1 1 1 1

Total 51 54 40 57 61 56 62 52

Quantidade de grupos, por país, que recrutam, 
ou utilizam, crianças nos conflitos armados.
1 O Sudão do Sul é independente desde 9 de Julho de 2011. Nos 
relatórios anteriores a 2012, as partes em conflito nesta área geográ-
fica aparecem referenciadas como Sudão Meridional. 2 O Relatório 
deste ano considera «grupos combatentes de distintas facções».
3 O Relatório de 2007 considera apenas, genericamente, «talibãs». 
4 Alguns dos grupos armados considerados individualmente nos 
relatórios anteriores aparecem reunidos no Relatório deste ano no 
Movimento para a Justiça e a Igualdade. 5 Apresenta as forças Frente 
Tora Bora, Jamat Sunat al-Dawa Salafia e a rede de Latif Mansur 
como integrantes da parte «Forças dos talibãs», ao contrário dos 
relatórios dos dois anos anteriores, nos quais são consideradas indivi-
dualmente. Fonte: ONU. Relatórios anuais do secretário-geral sobre as 
crianças e os conflitos armados.
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O cOnceitO de crime OrganizadO tem 
sofrido alterações ao longo dos tempos, e enquan-
to os criminologistas e os sociólogos tentam 
identificar as suas caraterísticas, este rapidamen-
te passa a ter uma nova dimensão. nos últimos 
dez anos, por toda a europa, passou a utilizar-se 
a expressão rede criminosa como sendo a mais 
ajustada às especificidades deste fenómeno.
Perante as variadíssimas definições e consequen-
tes dificuldades na elaboração de um conceito 
de crime organizado, consideramos aqui o crité-
rio conceptual adotado pela União europeia na 
decisão-Quadro 2008/841/ Jai do conselho, de 
24 de outubro de 2008, relativa à luta contra a 
criminalidade organizada. assim, uma organiza-
ção criminosa constitui-se quando mais de duas 
pessoas colaboram, por um período indefinido 
de tempo, na prática de infracções passíveis de 
pena privativa de liberdade cuja duração máxi-
ma seja, pelo menos, igual ou superior a quatro 
anos, com objetivos lucrativos ou de poder.

Identificação da ameaça

O crime organizado, numa perspetiva social, é 
um flagelo de dimensão universal, fenómeno 
complexo e dinâmico, que retira sagazmente 
benefício das novas tecnologias, da comunica-
ção universal, da economia global e da socieda-
de plural.
O tráfico e produção de drogas, a imigração ilegal, 
o tráfico de seres humanos, ou a contrafação de 
moeda são áreas tradicionais do crime organizado.
a verdade é que a criminalidade organizada tem 
vindo a diversificar as suas atividades e a proje-
tar o impacto da sua nociva presença em áreas 
inesperadas da sociedade. e, simultaneamente, 
não deixou de potenciar em seu benefício as vul-
nerabilidades da atual situação económica. Falsi-
ficam-se, agora, bens de consumo diário, deter-
gentes, alimentos, cosméticos e medicamentos, 
para além dos tradicionais produtos de luxo.
além da ameaça que os produtos contrafeitos 
representam para a saúde e segurança dos con-
sumidores, não só pela eventual presença de 
substâncias tóxicas, como pelo menor efeito 
terapêutico dos medicamentos, é de referir que 
a procura destes produtos, dinamizada pela re-
dução do poder de compra do consumidor, esti-
mula a expansão da economia não registada, 
vulgo economia paralela1. em Portugal, já em 
2009, as operações que escapavam à rede da fis-
calização das Finanças representavam 24,2% do 
Produto interno Bruto (gonçalves, 2010:16-17). 
também a concessão fraudulenta de crédito au-
menta o risco de integração na economia nacio-
nal de fluxos financeiros ilícitos, provenientes 
da atividade de estruturas criminosas transna-
cionais (raSi, 2012).

a criminalidade organizada regista-se igualmente 
na esfera ambiental, onde, por exemplo, o eleva-
do preço do tratamento dos resíduos, propor-
cional ao aumento das quantidades, despoletou 
o seu transporte ilícito, designadamente para 
a África Ocidental. entre os diversos ilícitos am-
bientais, integra-se o tráfico de animais exóti-
cos que se gradua no morticínio de espécies, 
na maioria das vezes em vias de extinção.
também a subida dos preços, desde 2006, de 
metais não preciosos, como o cobre, o designa-
do ouro vermelho, o ferro, bronze e alumínio, 
entre outros, tornou bastante atrativo, em todo 
o espaço europeu e particularmente no nosso 
país, o furto destes materiais. nestes casos, além 
do prejuízo económico, porque normalmente 
incorporados em infraestruturas críticas de abas-
tecimento, o furto destes materiais pode afetar 
drasticamente redes de telecomunicações, cami-
nhos de ferro e a distribuição de energia, com 
consequências preocupantes ao nível da segu-
rança nacional.
importa ainda referir a identificação, no transa-
to e no corrente ano, em mais de quinze países 
europeus, de uma extensa rede de profissionais 
ligados a provas desportivas de alto nível, in-
cluindo o futebol, comprometidos com a vicia-
ção de resultados. Bem se pode inferir que tais 
eventos estão cada vez mais vulneráveis a esta 
atividade criminosa. 

Dimensão e contexto social

a expansão da criminalidade organizada revela-
se por contar já, segundo estimativa do relatório 
estratégico sobre a avaliação da ameaça da cri-
minalidade grave e Organizada, elaborado pela 
europol em 2013, com 3.600 organizações de 
crime organizado em atividade na União euro-
peia e, facilitado pelo contexto social, é expetá-
vel o seu crescimento.
na realidade, os cidadãos tornam-se cada vez 
mais tolerantes e recetivos, ainda que incons-
cientemente, a interesses ilícitos, designada-
mente no que se refere à aquisição de produtos 
contrafeitos, ao tráfico de influências, à corrup-
ção e à fraude fiscal, criando uma proximidade 
ao crime organizado, o que também dificulta o 
seu combate.

Operacionalidade

alteração relevante, nos últimos anos, na opera-
cionalidade das organizações de crime organiza-
do é a utilização das mais modernas tecnologias 
de comunicação como o ciberespaço, e a sua 
capacidade e propósito de utilização de estrutu-
ras empresariais legais, nos vários países.
O uso pelo crime organizado das tecnologias de 
comunicação manifesta-se na distribuição de por-

nografia infantil, pirataria audiovisual, forneci-
mento de artigos contrafeitos, tráfico de espécies 
ameaçadas, lavagem de dinheiro, imigração ile-
gal, tráfico de seres humanos, síntese de drogas 
ilícitas, falsificação de moeda, fraude financeira e 
comércio de armas de fogo proibidas.
Só no âmbito do tráfico de estupefacientes, im-
porta salientar que em 2012 surgiram setenta 
novas drogas sintéticas e psicotrópicas (psicoa-
tivas), com venda online. 
É também crescente a fraude de cartões de cré-
dito, por via da sua utilização na internet, que 
aparenta ser uma atividade criminal de baixo 
risco e altamente lucrativa: em 2012 produziu 
cerca de 1,5 mil milhões de euros de rendimen-
to para as organizações criminosas na Ue. 
Outra atividade criminosa ligada também à utili-
zação da internet é o roubo de identidade. esti-
ma-se que 12% dos utilizadores da internet so-
freram fraude online e 8% roubo de identidade, 
ainda que apenas cerca de 30% dos cibercrimes 
sejam participados às autoridades policiais. 
considera-se ainda que a União europeia é um 
alvo muito atraente para o cibercrime em todas 
as suas formas, devido ao alto nível de penetra-
ção da internet – 73% – associada à sua intensi-
va utilização no quotidiano (SOcta 2013).
além disso, a expansão de serviços encriptados 
e de produtores de anonimato na atividade onli-
ne não deixam de ser aproveitados pela crimina-
lidade organizada.
a fraude financeira, pela sua dimensão e conse-
quências nefastas, destaca-se de entre os crimes 
económicos. Priva os estados de receitas fiscais 
e de segurança social e, em autêntica concorrên-
cia desleal, retira rendimentos do mercado legal. 
É o maior indício da falha dos sistemas de regu-
lação e desestabiliza os sistemas económicos. 
estima-se que a Ue perca anualmente cerca de 
cem biliões de euros devido a fraude financeira 
(SOcta 2013).
este fenómeno não deixou indiferente o estado 
do Vaticano, como o demonstra a carta apostó-
lica em forma de Motu Proprio do papa Francis-
co, de 8 de agosto do corrente ano, sobre a 
prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, 
ao financiamento do terrorismo e à proliferação 
de armas de destruição maciça, ao instituir a co-
missão de Segurança Financeira, com a função 
de supervisão das instituições que desenvolvem 
atividade profissional de natureza financeira, 
respondendo a uma recomendação do comité 
moneyval, do conselho da europa, que ajuda 
os países a cumprir os controlos internacionais 
de lavagem de dinheiro.
mas a atividade das organizações criminosas 
exerce-se muitas vezes por meio de estruturas 
de negócio legal, frequentemente com nível 
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Crime organizado: um fenómeno em adaptação
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internacional, suportadas em atividades legíti-
mas cujos recursos são depois investidos nas 
atividades criminosas, como a corrupção. Pene-
trando no mundo empresarial legal, assim ca-
muflada, infiltra-se e confunde-se na sociedade. 
assistimos assim à deliberada infiltração destas 
redes criminosas na sociedade, nomeadamente 
influenciando a economia e os altos represen-
tantes de instituições nacionais ou locais.
Os criminosos tentam o branqueamento de ima-
gem, a credibilização socioeconómica e procuram 
a respeitabilidade, conectando-se com o poder 
público, quiçá infiltrando-se e atacando o seu 
interior, as suas leis e os seus altos dirigentes, e 
consequentemente as organizações estatais.
enquanto fenómeno interno, será um problema 
de cada estado. todavia é inquestionável a sua 
internacionalização, propiciada por um conjun-
to de circunstâncias como a maior liberdade 
de circulação de pessoas, mercadorias e capi-
tais, o esbatimento das fronteiras, a criação do 
espaço Schengen, o incremento das trocas co-
merciais à escala mundial, a implosão da União 
Soviética e a disseminação da corrupção.

Reestruturação do crime organizado

em termos estruturais, a suposta homogeneida-
de étnica e a hierarquia dos grupos criminosos 
pertencem ao passado. estima-se que 70% das 
organizações criminosas em atividade na euro-
pa têm membros multinacionais, com cidadãos 
de dentro e fora da europa (SOcta 2013).
Por outro lado surgem coligações ad hoc, de opor-
tunidade e de cooperação, muito mais importan-
tes do que relações de estrutura ou comando formal. 

a doutrina ortodoxa do crime organizado base-
ada nas organizações criminais hierarquizadas 
está substituída por um paradigma mais sofisti-
cado e moderno, como o espírito empresarial 
e o conceito de redes sociais fluídas.
assim, por uma combinação de fatores como a 
proximidade dos principais destinos dos merca-
dos, localização geográfica, infraestruturas crimi-
nais, tipos de grupo e processos de migração sobre 
criminosos chave ou grupos criminosos organiza-
dos em geral, desde 2007 que o relatório do EU 
Organised Crime Threat Assessment identificou 
uma “criminalidade de territórios”. esta surge ado-
tando centros estratégicos, que recebem fluxos, 
espalham os seus efeitos na Ue e para além dela, 
criando maiores oportunidades de crescimento, 
mais e maiores mercados criminais; são os chama-
dos criminal hub.

atualmente também assistimos à denominada cri-
minalidade itinerante (raSi: 2012), com forte 
impacto à escala europeia. São redes de indivídu-
os com capacidade de operar numa base interna-
cional e em múltiplas áreas do crime, explorando 
em seu benefício as diferenças existentes entre os 
trinta ordenamentos jurídicos nacionais existen-
tes na União europeia.
a diversidade jurídica é um catalisador para estes 
grupos criminosos, que assim usufruem da eva-
são ao sistema judiciário. a título de exemplo, a 
mefedrona, estimulante cujos efeitos físicos são 
comparáveis aos da cocaína, começou a ser co-
mercializada em 2007 na europa, estando apenas 
proibida em quinze dos seus estados-membros.
a criminalidade organizada constitui assim um novo 
tipo de ameaça para a economia, para a segurança 
e um sério risco para as instituições democráticas 
dos estados.
Pela natureza e caraterísticas do crime organiza-
do, a sua contenção é uma questão de segurança 
humana, que só a cooperação interna e interna-
cional permite combater com eficácia. 
Urge pois que os estados, ainda que sacrificando 
a sua soberania jurídica, harmonizem ordena-
mentos legislativos e práticas policiais de investi-
gação. e na investigação criminal é indispensável 
a recolha e partilha de informação e enfoque 
prospetivo da atividade criminal, essencial no 
combate eficaz ao crime organizado, já que, para 
além da sua penalização, impõe-se combater este 
fenómeno em prol da paz e segurança dos estados.
em suma, a criminalidade organizada, para além 
de uma ameaça ao estado de direito, é uma ame-
aça à segurança. ainda para mais quando se 
assiste ao avolumar das ligações entre o crime 
organizado e redes terroristas. Ligações que poten-
ciam a projeção desta ameaça no espaço europeu 
de Liberdade, Segurança e Justiça.

impõe-se assim, para além de medidas repressi-
vas, porque o sentimento de impunidade fragiliza 
as instituições do estado de direito, que a comu-
nidade internacional elabore uma estratégia com-
preensiva, de colaboração multidimensional, in-
dispensável no combate ao crime organizado. n

Urge pois que os Estados,  
ainda que sacrificando  
a sua soberania jurídica, 
harmonizem ordenamentos 
legislativos e práticas  
policiais de investigação. Notas

1 Engloba todas as transações económicas que contribuem para 
o PIB, mas que, por diversas razões, não são tidas em conta, e 
inclui a produção ilegal, produção não declarada (oculta ou sub-
terrânea), produção informal, produção para uso próprio (auto-
consumo) e produção subcoberta por deficiências da estatística.
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A pirAtAriA é umA práticA violentA tão ve-
lha quanto o mundo. A Odisseia de Homero narra 
atos de pirataria, a pirataria foi considerada pelo 
direito romano no século i a. c. e sabe-se, através 
de plutarco, que Júlio césar (100 a. c a 44 a. c.) 
foi feito prisioneiro por piratas da ilha de Farma-
cusa e só libertado mediante a liquidação de um 
resgate, episódio aliás cheio de singularidades 
que veio a dar motivo a uma ópera de Salieri.
em termos contemporâneos, a pirataria como 
expressão de violência passou de fenómeno apa-
rentemente ultrapassado a algo com uma razoá-
vel importância, tanto pela recorrência das suas 
manifestações, como pelo seu impacto. 
o ressurgimento da pirataria ocorreu fundamen-
talmente na década de 90 do passado século e 
nos mares do extremo oriente, um dos palcos 
históricos deste tipo de ações. mas, apesar da vi-
rulência então registada (apenas em 1998 são 
contabilizáveis largas dezenas de vítimas mor-
tais), foi no início do corrente século que ela mais 
recrudesceu, em particular no estreito de malaca. 
verificou-se porém que uma intensa e bem orga-
nizada resposta, assente na cooperação entre a 
indonésia, a malásia e Singapura, conseguiu dar 
o adequado tratamento ao fenómeno e, no essen-
cial, contê-lo.
mas foi a eclosão da pirataria ao largo da costa da 
Somália e no golfo de Adem, em meados da déca-
da passada, que verdadeiramente trouxe a pirata-
ria para a atualidade, em particular no mundo 
ocidental. 

O processo da pirataria

A emergência da pirataria a partir da costa da So-
mália foi potenciada pela soma perversa de duas 
situações de vazio. 
em primeiro lugar o vazio associado à condição 
de absoluto estado falhado em que se encontrava 
e em larga medida ainda se encontra a Somália. 
nesse contexto dois fatores foram determinantes: 
a completa ausência de estruturas definidoras de 
uma ordem política e social e a situação de grave 
carência económica da população.
o outro vazio está ligado à lacuna na ordem jurí-
dica, que corresponde à inexistência de enqua-
dramento que facilite o combate à pirataria em 
águas territoriais, situação porventura provocada 
pela convicção que a pirataria era um fenómeno 
do passado.
Se a primeira destas omissões criou sobretudo 
um estímulo e uma condição de possibilidade, a 
segunda majorou um relativo sucesso, levando à 
evolução da organização e das técnicas dos piratas.
tudo começou por ações quase espontâneas e 
assentes na simples associação de detentores de 
esquifes, por regra antigos pescadores, com de-
tentores de armas ligeiras, uns e outros numa 

condição de completa exclusão económica e so-
cial, para, em conjunto e a partir de povoações 
litorais, assaltarem navios e por essa via obter res-
gastes pecuniários. 
em pouco tempo, porém, passou-se para uma 
ação muito mais organizada e sofisticada, ainda 
que mantendo como mão-de-obra o mesmo tipo 
de indivíduos excluídos.
numa primeira fase continuaram basicamente 
a conservar um caráter local, mas promovendo 
uma certa ação conjunta através da introdução de 
mother-ships, embarcações maiores que, trans-
portando os esquifes, permitiam que os assaltos 
ocorressem a maiores distâncias. À escala, um au-
têntico conceito de projeção de poder. 

posteriormente a ação tornou-se mais complexa, 
mediante a exploração consistente da informação 
informaticamente disponível quanto às naciona-
lidades, origens, destinos e rotas dos navios  
e à natureza das suas cargas. uma possibilidade 
determinada pelas denominadas boas práticas 
de transparência que a navegação mercante  
observa, muito em função das regras corrente-
mente exigidas pelas companhias seguradoras, 
mas que neste contexto de algum modo se cons-
tituíram como fatores de insegurança. Sem sur-
presa, esta transição gerou a internacionaliza-
ção das redes da pirataria.
A pirataria foi proporcionando lucros interes-
santes, tornando-se a atividade financeiramente 
mais “rentável” da Somália. A liberdade de ação 
de que beneficiava era considerável e os seus 
alvos presa fáceis, não só porque eram muito 
referenciáveis e expostos, mas porque eram al-
vos desprotegidos, uma vez que a navegação 
mercante era completamente desarmada. Só 
numa fase posterior os navios de comércio pas-
saram a incluir elementos armados de proteção, 
em alguns casos de natureza militar, mas e por 
razões legais, providos na generalidade por em-
presas privadas.
A isto acrescia e acresce a impunidade decorrente 
do vazio jurídico, traduzida pela repetição de si-
tuações em que os piratas eram capturados para, 
logo de seguida e até após alguns cuidados hu-
manitários de alimentação e saúde, serem liberta-

dos, sem outras consequências para além de fica-
rem sem o seu armamento. isto foi cunhado 
como sendo uma catch and release policy, evi-
dentemente tranquilizadora para os piratas e de 
algum modo desmoralizadora para os que inten-
tam responder-lhes. 

A pirataria enquanto manifestação
de violência

em qualquer das suas fases e pese embora a forte 
presença e ação da al-Shabab na Somália, a pirata-
ria distancia-se do terrorismo. 
De facto não se deteta nas suas motivações ne-
nhum ingrediente de ordem ideológica ou políti-
ca. nem isso é invocado pelos piratas.
A sua motivação é a perspetiva de proveito pecu-
niário, através da extorsão de resgates financei-
ros. nem as cargas transportadas lhes interessam.
por essa razão deixou de assentar numa navega-
ção errática e no consequente ataque a presas de 
ocasião, para passar a ser uma ação mais dirigida 
e concertada, assente numa certa racionalidade 
no que toca à identificação de objetivos. esta é 
uma transição fundamental neste tipo de exercí-
cio da violência.
o facto de as águas da Somália e do golfo de 
Adem serem zonas de enorme utilização e impor-
tância para o tráfego marítimo internacional ga-
rante implicitamente as condições para essa obje-
tividade, o que é reforçado pelo significado que 
tem o trânsito de navios petroleiros por essas 
águas, conferindo-lhes, em função das conheci-
das dependências energéticas, a natureza de zona 
de importância vital.
A pirataria inscreve-se assim no contexto da crimi-
nalidade organizada, no quadro das ameaças assi-
métricas e transnacionais que o mundo hoje en-
frenta. Ainda que interfira com a atividade 
económica, não se orienta contra os estados, nem 
contra as sociedades ou os modelos sociais. A pira-
taria é diretamente exercida sobre os indivíduos.
Hoje e apesar de uma considerável diminuição, 
há preocupações de pirataria um pouco por todo 
o mundo, em particular na costa da Somália, re-
ceando-se que o fenómeno possa igualmente vir 
a ter dimensão na região do golfo da Guiné.

A resposta

por várias razões, a resposta internacional, sendo 
rápida como era preciso que fosse, foi também 
menos clarividente, como era necessário que ti-
vesse sido.
As falhas dessa resposta foram várias, nos planos 
político-estratégico e no plano operacional.
no plano político-estratégico não foi imediata  
a perceção de que a pirataria era um sintoma do 
problema muito mais complexo que se traduz 
pelo colapso do estado somali, tanto no que se 
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refere às suas estruturas, como no que toca às 
condições de vida da sua população. 
isto tem como corolário que, sem deixar de dar 
resposta no mar, é em terra, na Somália e median-
te uma abordagem em registo de comprehensive 
approach, que tem de ser travado o essencial do 
combate à pirataria, o que não era nem pode ser 
assegurado pela missão AmiSom (African Union 
Mission to Somalia) que a união Africana man-
tém naquele país. 
A essa falha de avaliação somaram-se naturalmen-
te as muitas dificuldades e complexidades da situ-
ação interna da Somália. 
Só em 2010 foi dado um primeiro passo no senti-
do de atacar o essencial do problema, quando a 
união europeia estabeleceu no uganda uma mis-
são de treino de elementos destinados às estrutu-
ras securitárias somalis, a eutm-Somalia (Euro-
pean Training Mission – Somalia), com apoio 
designadamente dos estados unidos e do uganda. 
Foi e é um passo tímido e curto, mas claramente 
um passo na direção correta. pretende-se agora 
que essa acção passe a ter lugar na própria Somália.
mas a principal e mais positiva resposta está a ser 
dada pelo iGAD (Intergovernamental Authority 
on Development), organização regional africana 
que associa o Djibouti, a eritreia, a etiópia, o 
Quénia, a Somália, o Sudão, o Sudão do Sul e 
o uganda e cujo propósito é a integração regional 
e a cooperação naquela parte da áfrica oriental.
mantendo ligação com a AmiSom, o iGAD tem 
promovido com algum sucesso o diálogo entre 
as múltiplas fações somalis, no sentido do resta-
belecimento da ordem política e social no país 
e do relançamento de atividades produtivas.
na mesma linha, ainda que mais limitadamente, 
tem também procurado agir o International 
Contact Group on Somalia, estrutura informal 
que funciona na sede das nu e que visa a paz 
e a reconciliação na Somália.

Ainda no plano político e estratégico, tardou tam-
bém o completo entendimento dos limites do 
quadro jurídico com que a comunidade interna-
cional podia agir. e se alguns países tentaram 
maximizar as margens de atuação conferidas tan-
to pelos respetivos direitos nacionais, como pela 
convenção das nações unidas do Direito do mar 
(1982), a verdade é que se concluiu pela necessi-
dade de promover, no âmbito das nações unidas, 
um mais completo e claro enquadramento para 
o tratamento da pirataria. é um esforço que está 
em curso, infelizmente por enquanto sem con-
clusões. 
Ao nível operacional as perturbações foram natu-
ralmente outras.
Acima de todas a não compreensão da nature-
za assimétrica da ameaça e a consequente ilu-
são de que era possível exercer dissuasão,  
nomeadamente por recurso a poderosos meios 
navais, do tipo fragatas. viu-se que não era as-
sim. pela diferente natureza dos oponentes e 
também pela enorme dimensão do espaço ma-
rítimo em causa.
o enfoque quase exclusivo nos meios navais sob 
uma perspetiva dissuasória teve como outra con-
sequência a não assunção imediata da importân-
cia decisiva das informações. tanto no plano da 
sua pesquisa, assente sobretudo em meios aéreos, 
como no plano da sua partilha e coordenação, 
pesquisa feita com base nos helicópteros disponí-
veis nas fragatas, mas sobretudo a partir de aviões 
de patrulhamento marítimo. Quando a operação 
de combate à pirataria pode pela primeira vez 
contar com seis aviões com essa capacidade, 
o número de incidentes baixou para um sexto do 
que até aí era padrão.
nesse novo entendimento, o tipo de atuação dei-
xou de ser de simples patrulhamento, para assentar 
na identificação de alvos por meios aéreos e na ime-
diata e oportuna ação de intervenção com navios.

no referente à partilha e à coordenação das infor-
mações, foi criada e sedeada no Bahrein uma es-
trutura designada SHADe (Shared Aewareness 
and Deconfliction).
para tornar mais focada e mais fácil a pesquisa 
de informações e igualmente para ampliar as 
possibilidades de uma intervenção bem suce-
dida, foram recomendados corredores de na-
vegação, assim se ampliando a proteção dos 
navios mercantes. 
resultou daqui uma ação muito mais concerta-
da entre as forças empenhadas no combate  
à pirataria: esquadras da união europeia,  
da nAto e dos estados unidos, navios da rús-
sia, da china, da india, da coreia e da áfrica  
do Sul, materializando um relevante esforço  
de cooperação internacional no domínio da 
segurança.
Foi aliás nesse espírito e também por reconhe-
cer que, por indisponibilidade de personalida-
de jurídica própria, tinha uma posição particu-
larmente débil em matéria de direito, além de 
nenhuma capacidade para conduzir esforços 
de comprehensive approach fora do domínio 
militar, que a nAto concedeu privilégio de co-
ordenação à ue, relacionando desse modo a 
sua operação própria (Ocean Shield) com a 
operação Atalanta, de matriz europeia, num 
passo sem precedente na história da Aliança 
Atlântica.
o regresso da pirataria proporciona um interes-
sante caso de estudo. em primeiro lugar pelas 
transições que encerra no simples exercício da 
violência. Depois, por evidenciar as consequên-
cias do falhanço e colapso de estados. Finalmen-
te por se constituir, enquanto desafio de seguran-
ça, num paradigma da necessidade de 
cooperação, parcerias, multidimensionalidade e 
interdisciplinaridade que carateriza a segurança 
contemporânea. n

Pirataria e assaltos armados. Fonte: International Chamber of Commerce - Commerce Crime Services (ICC-CCS).
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A relAção entre género e violência armada 
constitui um campo de análise controverso, marca-
do pela persistência de associações profundas e 
complexas entre masculinidade e feminilidade por 
um lado, e as dinâmicas da guerra e da paz, por 
outro. existe, contudo, uma notável consistência e 
estabilidade transcultural dos papéis de género na 
sua relação com a guerra e a paz. Historicamente, 
na maior parte das sociedades humanas, os ho-
mens ocuparam-se das tarefas guerreiras enquanto 
as mulheres assumiram dominantemente o papel 
de cuidadoras. Apenas em circunstâncias excecio-
nais elas assumiram papeis combatentes, e, por 
regra, quando isso aconteceu, o final dos conflitos 
trouxe consigo a reposição da tradicional ordem 
de género e uma amnésia seletiva relativamente ao 
envolvimento feminino.
este texto lança um olhar histórico e transversal 
sobre a dimensão de género nos conflitos arma-
dos, procurando identificar momentos de transi-
ção e caraterizar as mudanças ocorridas no Con-
go no último século.

A institucionalização da participação
militar feminina

os exemplos históricos de envolvimento feminino 
em combate são abundantes. Aconteceram quase 
sempre, embora não exclusivamente, em situações 
de emergência como revoluções ou lutas de liber-
tação e resistência nacional, em que, sintomatica-
mente, parecem suspender-se temporariamente as 
normas e a tradicional divisão de papeis de género.
Contudo, a participação regular de mulheres em 
forças militares organizadas foi um produto dos 
grandes conflitos mundiais do século XX. num 
primeiro momento, tratou-se da expansão dessa 
presença em papeis de apoio, uma viragem habi-
tualmente assinalada pela guerra da Crimeia com 
a presença de Florence nightingale e do seu cor-
po de enfermeiras. Motivadas por objectivos pa-
trióticos e humanitários, as enfermeiras civis pas-
saram a figurar nos teatros de operações, 
pressagiando uma progressiva institucionalização 
dos papéis femininos de apoio ao combate. A 
constituição, ainda em 1881 na Grã-Bretanha, do 
Army Nursing Service – o primeiro corpo militar 
feminino – assinala essa tendência, abrindo cami-
nho a uma participação generalizada a outros 
países no decorrer da I Guerra Mundial. Quer 
como auxiliares civis, quer integrando corpos mi-
litarizados, as mulheres desempenharam funções 
de suporte (na área administrativa, intendência, 
transportes e comunicações) nas Forças Armadas 
dos países beligerantes, com particular destaque 
na Inglaterra, eUA e, sobretudo, na UrSS. De 
uma forma geral, porém, foram totalmente des-
mobilizadas no final do conflito. Por ocasião da II 
Guerra Mundial assistiu-se à reconstituição des-

tes corpos femininos, em números substancial-
mente ampliados e acedendo já a um maior leque 
de especialidades e funções, incluindo algumas 
não tradicionalmente femininas, nas áreas da re-
paração de material, transmissões, radar, e mes-
mo na defesa antiaérea. este conflito assinala um 
ponto de viragem importante em termos da parti-
cipação militar feminina. Cerca de 350.000 mu-
lheres serviram nas Forças Armadas Americanas 
e, na Inglaterra, aproximadamente 125.000 fo-
ram obrigatoriamente recrutadas para prestar 
serviço militar. outros países, como o Canadá, a 
França ou a Alemanha, recorreram igualmente, se 
bem que de forma mais modesta, à participação 
feminina nas suas Forças Armadas. na UrSS, à 
semelhança do que acontecera durante a I Guer-
ra Mundial, a presença de mulheres revelou-se 
particularmente importante nas fileiras do exérci-
to Vermelho, o único exemplo de um exército 
regular moderno que incluiu mulheres nas suas 
forças combatentes.
o apelo à participação militar feminina nas socie-
dades industrializadas verificou-se, assim, predo-
minantemente em tempo de guerra, visando su-
prir carências de pessoal, e os seus desempenhos 
concentraram-se em áreas tradicionalmente femi-
ninas.

As últimas décadas do século XX

A partir da década de 1970 tiveram lugar significa-
tivas alterações em termos da integração de géne-
ro nas instituições militares das sociedades oci-
dentais. As Forças Armadas da maioria desses 
países passaram a admitir mulheres em circuns-
tâncias de relativa equidade estatutária face aos 
seus pares masculinos, atribuindo-lhes progressi-
vamente um conjunto de direitos e oportunida-
des que anteriormente lhes estavam vedadas. Isto 
aconteceu devido ao efeito conjugado de pres-
sões democráticas no sentido de valores igualitá-
rios e da necessidade militar de ampliar a base de 
recrutamento em contexto de reorganização, pro-
fissionalização e crescente interdependência en-
tre as Forças Armadas e as sociedades em que se 
inserem. As mulheres adquiriram estatuto militar, 
passaram a integrar corpos mistos e a aceder a um 
leque alargado de especialidades e posições, ven-

do reduzir-se as interdições formais aos níveis es-
tatutário e de desenvolvimento da carreira. Devi-
do ao impacto diferencial destes factores nos 
distintos contextos sócio-espaciais, o ritmo e ca-
racterísticas do processo variaram significativa-
mente. Contudo, é clara a tendência para a inten-
sificação do recrutamento feminino durante as 
últimas quatro décadas. Dados relativos ao universo 
dos países da otAn dão conta simultaneamente 
desse crescimento e das diferenças entre países.

Vários estudos empíricos mostram, contudo, a 
natureza paradoxal do processo. Se do ponto de 
vista formal se tem vindo a consolidar a integra-
ção, do ponto de vista social, diferentes proble-
mas permanecem. As mulheres militares têm 
frequentemente vivido uma condição simbólica 
e materialmente assimétrica em termos de recur-
sos, poder e identidade: apesar da evolução re-
gistada, constituem ainda uma minoria numéri-
ca, excluídas maioritariamente das tarefas e 
missões ligadas ao combate – ou seja, afastadas 
de um dos núcleos centrais de produção de sen-
tido da identidade militar – nem sempre aprecia-
das e muitas vezes objecto de resistência explíci-
ta. Por outro lado, no entanto, a multiplicação de 
operações de apoio à paz entre as missões milita-
res tem sido acompanhada por um renovado 
apelo à participação feminina e pela enfatização 
da importância dos papeis que podem desempe-
nhar nesse contexto.
no que diz respeito ao acesso a posições de com-
bate, embora a resistência à presença de mulhe-
res na linha da frente dos conflitos seja ainda a 
norma, em muitos países foram já definidas e im-
plementadas políticas inclusivas em áreas como a 
infantaria, pilotagem de combate ou submarinos.
Mas a persistência de problemas de assédio e vio-
lência sexual no interior das Forças Armadas 
emerge também como uma enorme fonte de ten-
são em muitos países e um indicador crítico so-
bre as dificuldades de integração. nos eUA, os 
relatórios oficiais dão conta de uma escalada sem 
precedentes das denúncias de violência sexual, 
acompanhadas por crescente atenção pública e 
mediática. Isto tem feito reviver controvérsias so-
bre a eficácia das políticas destinadas a combater 
esses fenómenos, transformando o tema numa 

3.24 • Metamorfoses da violência

Género e violência armada Helena Carreiras

[A inclusão] da dimensão  
de género [passou] a constituir 
um elemento essencial ao próprio 
sucesso das missões militares  
e dos processos de paz.

Homens Mulheres Total Mulheres (%)

MONUSCO 19.658 366 20.024 1,8

UNAMID 14.160 554 14.714 3,8

UNIFIL 10.024 365 10.389 3,5

UNOCI 8.354 64 8.418 0,7

UNMISS 6.834 195 7.029 2,8

Mulheres na componente militar de operações 
de paz da ONU (Janeiro 2014). Fonte: UNDPKO, Gender 
Statistics. Disponível em: http://www.un.org/en/peacekeeping/contribu-
tors/gender/2014gender/jan14.pdf/ [acedido em 10/03/2014].
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arena de confronto político entre diversos atores 
e grupos no governo, Forças Armadas e socieda-
de civil.
De forma igualmente significativa, a brutal magni-
tude da violência sexual em conflitos armados, 
bem como o envolvimento de muitos peacekee-
pers em atividades de tráfico e exploração sexual, 
estiveram na base do desenvolvimento do que viria 
a ser designado como um novo regime de género 
na segurança internacional. A partir de 2000, com 
a aprovação unânime pelo Conselho de Segurança 
das nações Unidas da resolução 1325 sobre Mu-
lheres, Paz e Segurança, uma crescente consciência 
da dimensão de género nos conflitos armados e a 
necessidade de considerar esse aspeto no planea-
mento e execução das operações emergiu como 
um requisito crítico na agenda política das organi-
zações internacionais de segurança.

O século XXI: um novo regime
de género na segurança internacional?

A resolução 1325 constituiu um passo inovador e 
sem precedentes no reconhecimento internacio-
nal da dimensão de género nos conflitos armados 
e do papel das mulheres na sua prevenção e reso-
lução. no texto reconhece-se o impacto despro-
porcionado dos conflitos armados sobre mulhe-
res e crianças, bem como a relativa ausência ou 
baixo nível de representação feminina nos pro-
cessos de paz e estabilização. nessa medida, 
exortam-se os estados-membros a promover o 
papel das mulheres aos vários níveis da tomada 
de decisão e a incluir transversalmente a dimen-
são de género na prevenção, gestão e resolução 
de conflitos armados e em todas as fases dos pro-
cessos de construção da paz. representando o 
culminar de um processo desenvolvido a nível 
internacional ao longo de décadas, a resolução 
veio proporcionar uma nova forma de pensar o 
papel das mulheres, reconhecendo-as não exclu-
sivamente como vítimas, mas também como ato-

res relevantes no plano da segurança internacio-
nal. esta resolução foi seguida por seis outras 
entre 2008 e 2013, que em conjunto configuram, 
pela primeira vez na história da onU, uma agen-
da internacional sobre a dimensão de género nos 
conflitos e na produção de segurança. outras or-
ganizações como a Ue e a otAn desenvolveram, 
a partir daqui, políticas e programas concretos 
com vista à implementação da resolução e os es-
tados-membros têm vindo a produzir planos na-
cionais de ação com o mesmo objetivo.
Contudo, o entusiasmo com a resolução foi pro-
gressivamente substituído por avaliações cautelo-
sas e algum cepticismo, face à existência de uma 
disjunção importante entre a retórica e a prática. 
Um exemplo elucidativo é a dissociação entre o 
discurso centrado na necessidade de aumentar a 
representação de mulheres militares nas opera-
ções internacionais de paz e a realidade da sub- 
-representação feminina nessas missões.
embora reconhecendo o carácter inovador desta 
nova agenda e o seu potencial para promover a 
consciencialização para a dimensão de género 
nos conflitos, análises iniciais de impacto aponta-
vam já para a fragilidade dos resultados alcança-
dos, se comparados com o nível de ambição esta-
belecido. Mais tarde, avaliações ao nível da Ue 
e nAto apontam um conjunto mais amplo de 
obstáculos: a relativa marginalidade desta política 
no conjunto das prioridades das organizações, o 
risco de que as dimensões de proteção sejam en-
fatizadas relativamente aos elementos de partici-
pação, a limitação dos recursos mobilizados, a 
ausência de conhecimento da política no terreno 
e défice de responsabilização dos comandantes. 
noutros casos, foi ainda sublinhada a forma 
como os novos papéis atribuídos às mulheres no 
âmbito das missões internacionais são justifica-
dos com base num discurso que sublinha caracte-
rísticas estereotipicamente femininas, promoven-
do, nesse movimento, uma renaturalização das 

diferentes localizações de homens e mulheres na 
sua relação com a segurança.
Independentemente das análises mais pessimis-
tas, a visibilidade pública e o professado empe-
nhamento político e militar nesta agenda de gé-
nero e nas medidas para a sua implementação e 
monitorização sugerem que existe um espaço po-
tencial de mudança em perspectiva. A dimensão 
de género deixa de ser encarada como exterior e 
alheia aos processos de produção de segurança, 
passando a sua inclusão a constituir um elemento 
essencial ao próprio sucesso das missões milita-
res e dos processos de paz. n

ResOlUções dO CONselhO de segU-
RaNça das Nações UNidas sObRe 
MUlheRes, Paz e segURaNça

RCSNU 1325 (2000) – Adotada unanimemente 
em 2000, esta resolução constitui um marco legal 
e político, ao reconhecer a importância da partici-
pação das mulheres e a inclusão de perspectivas 
de género na prevenção, gestão e resolução de 
conflitos armados e em todas as fases dos proces-
sos de construção da paz.

RCSNU 1820 (2008) – Primeira resolução do 
Conselho de Segurança a reconhecer a violência 
sexual em conflitos armados como uma arma de 
guerra e um assunto relevante para a segurança 
e paz internacionais. Apela ao fim da utilização 
da violência sexual e exorta todos os atores en-
volvidos a desenvolver medidas com vista a con-
trariar a impunidade e a promover uma efetiva 
proteção dos civis. 

RCSNU 1888 (2009) – Reforça a implementa-
ção da RCSNU 1820 através do estabelecimento 
de mecanismos de liderança e apoio, como a no-
meação de um Representante Especial, envio de 
equipas de peritos no recurso à violência sexual 
para áreas de conflito e melhoria da monitoriza-
ção e transmissão de informação no terreno.

RCSNU 1889 (2009) – Aborda obstáculos à 
participação de mulheres em processos de cons-
trução da paz e solicita ao secretário-geral da 
ONU que submeta ao Conselho de Segurança 
um conjunto de indicadores que permitam 
acompanhar a implementação da RCSNU 1325.

RCSNU 1960 (2010) – Sublinha  a preocupa-
ção com a lentidão dos progressos na luta contra 
a violência sexual nos conflitos e prevê a adoção 
de um sistema de responsabilização, incluindo 
medidas destinadas a eliminar a impunidade dos 
perpetradores de violência sexual.

UNSCR 2106 (2013) – Acrescenta detalhes 
operacionais às resoluções anteriores e reitera a 
necessidade de maior envolvimento de todos os 
atores – Conselho de Segurança, partes nos con-
flitos, Estados-membro e entidades da ONU – no 
sentido da implementação dos mandatos estabe-
lecidos e combate à impunidade pelos crimes de 
violência sexual. 

UNSCR 2122 (2013) – Avança medidas mais 
robustas destinadas a promover o envolvimento 
de mulheres na resolução dos conflitos e respon-
sabiliza o Conselho de Segurança, a ONU, as orga-
nizações regionais e os Estados-membros pela 
eliminação de barreiras e promoção da participa-
ção de mulheres nesses processos.

Evolução da percentagem de mulheres militares nas forças da OTAN (1986-2012).
Fonte: Ano de 1985 - Stanley, Sandra e Mady W. Segal (1988) "Military Women in NATO: an Update." Armed Forces and
Society 14(4):559-85; Restantes anos: NATO Committee on Gender Perspectives.
Disponível em: http://www.nato.int/issues/women_nato/index.html/.
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Ao longo dos últimos cem Anos muitos 
processos de emancipação colonial foram mar-
cados pelo recurso à violência. Assim aconteceu 
sempre que os poderes coloniais se mostraram 
opostos às correspondentes pretensões de 
emancipação. 
o processo de combate, e portanto de exercício 
da violência, que essas lutas adotaram foi o da 
guerrilha.

Evolução histórica

A guerrilha é uma técnica de combate tão velha 
como os tempos, ainda que a designação cor-
rente, guerrilha, ou seja pequena guerra, ape-
nas remonte ao século XiX, concretamente à 
resistência de portugueses e espanhóis ao inva-
sor francês durante a guerra Peninsular.
esta ideia de “pequena guerra” traduz desde 
logo duas noções: a de guerra do fraco perante 
o forte e a de conflito de baixa intensidade no 
que toca à expressão da violência. 
evidentemente que nos últimos cem anos o mé-
todo da guerrilha foi igualmente usado noutro 
tipo de conflitos, por exemplo em conflitos de 
caráter interno. A luta de Fidel castro e dos seus 
seguidores em cuba é disso um exemplo. tal 
como, até um certo ponto, o processo de afir-
mação e tomada do poder por parte dos comu-
nistas chineses liderados por mao Zedong, que 
aliás e de modo determinante alimentou no pla-
no doutrinário, tanto político como militar, 
muita da conceção dos combates de emancipa-
ção colonial.
o boom dessas guerrilhas ocorreu no pós-ii 
guerra mundial, o que não admira porque em 
1945 a maioria dos povos do globo viviam sob  
o domínio de impérios coloniais. dois fatores 
contribuíram decisivamente para a explosão 
que veio a acontecer. Por um lado, a circunstân-
cia de os dois maiores poderes imperiais, França 
e Reino Unido, terem saído da guerra muito en-
fraquecidos e exaustos no plano psicológico  
e material (a que no caso francês se adicionava 
uma considerável quebra de prestígio) e, por 
outro lado, a maior consciência dos povos colo-
nizados quanto à legitimidade da sua afirmação 
nacional.
Ainda em termos muito gerais, parece possível 
afirmar que este contexto foi potenciado pela 
afirmação soviética, identicamente emergente 
desse conflito mundial e pelo internacionalis-
mo que lhe era inerente. e que foi facilitado 
pelo clima de confrontação de blocos que sur-
giu com a guerra Fria e que, conduzindo a um 
clima de rigidez estratégica e à consequente 
paralisia, criava novas liberdades de ação. Ao 
que acrescia, fruto da sua própria memória 
histórica, a simpatia intrínseca da sociedade 

norte-americana para com as lutas de inde-
pendência.
mas, ao olharmos para a dinâmica emancipalista 
nos últimos cem anos é impossível deixar de 
assinalar a luta dos irlandeses contra o Reino 
Unido entre 1919 e 1921. Foi um conflito que 
introduziu pelo menos duas mutações conside-
ráveis neste tipo de confronto que, mais tarde, 
foram traduzidas e extensamente desenvolvidas 
pelos seus principais teóricos, nomeadamente 
orientais. Foram elas o princípio da dissolução e 
da liberdade de movimento dos combatentes no 
seio da população e as extremas preocupações 
com o segredo. michael collins, um dos princi-
pais líderes irlandeses, tinha como máxima 
“nunca deixe um lado do seu cérebro saber o 
que o outro anda a fazer”.
o contexto posterior à ii guerra mundial fez 
com que as lutas de emancipação que então sur-
giram tenham refletido uma abordagem marca-
da por dois fatores diferenciadores. essas transi-
ções consubstanciaram-se num forte contexto 
ideológico e na atenção que passou a ser dada 
ao elemento representado pela opinião pública. 
como sintetizou o general sir Frank Kitson, ve-
terano das campanhas da malásia e do Quénia, 
“a insurreição não é essencialmente uma ac-
ção militar”.
com exceção da indochina e do caso muito 
particular da Índia portuguesa, a descoloniza-
ção asiática conclui-se na década de 1950.  
e, salvo no longo conflito da malásia (1948/1960), 
de modo basicamente pacífico. os processos 
africanos resolveram-se nos anos 1950 e 1960, 
apenas com a ressalva das situações referentes  
a Portugal.
É razoável considerar que neste ciclo histórico 
os principais conflitos coloniais foram os da in-
dochina, da Argélia e da África portuguesa.  
os confrontos entre vietnamitas e norte-ameri-
canos e entre afegãos e soviéticos são de uma 
outra ordem política: menos de emancipação 
colonial e mais de luta contra o ocupante.

mas uns e outros foram muito próximos nos seus 
enquadramentos e nos seus processos. e uns  
e outros confirmaram a ideia, de que quase sem-
pre a ação guerrilheira foi bem sucedida, derro-
tando os poderes coloniais. ou seja, que, sendo 
barata e acessível, e beneficiando de uma forte e 
positiva motivação, a guerrilha tem um enorme 
potencial de sucesso, permitindo derrotar e de 
algum modo humilhar grandes poderes.
A verdade é que na quase totalidade dos casos, 
mesmo perante situações militarmente difíceis, 
os poderes que se opuseram às insurreições não 
caíram pelas circunstâncias militares existentes 
no terreno; antes caíram por dentro, implodin-
do como resultado da usura, das crescentes dú-
vidas quanto à legitimidade da sua ação e do 
peso crescente dos custos materiais, financeiros 
e políticos associados aos conflitos. 
esta afirmação, muitas vezes mal aceite pelas 
retóricas nacionalistas pós coloniais, nada retira 
à determinação e à coragem dos guerrilheiros. 
mas é matéria de facto, de resto coerente com  
a própria visão e propósito dos emancipalistas. 
Foi na busca da usura que mao Zedong teorizou 
o primado da ação política relativamente à ação 
tática, visando fazer a demonstração de que  
a causa anticolonial não tinha futuro e era inú-
til; e foi na mesma linha que Ho chi minh afir-
mou “vocês matam dez dos meus enquanto eu 
mato só um dos vossos, mas serão vocês que fi-
carão exaustos”.
As lutas de emancipação da África portuguesa 
tiveram a singularidade de ver os seus efeitos 
majorados pela natureza do regime vigente em 
Portugal, que determinava uma contestação si-
multânea na própria metrópole e provocava  
o isolamento internacional do país. estas duas 
circunstâncias acentuavam a usura, as reservas 
políticas e de legitimidade e o impacto dos cus-
tos, tornando ainda mais difícil de entender  
a longa e invulgar resistência portuguesa, a não 
ser por força de duas circunstâncias. Por um 
lado, a natureza não democrática do regime  

3.25 • Metamorfoses da violência

O uso da violência nos processos de emancipação colonial Luís Valença Pinto

Guerrilha e terrorismo

Não é pacífica a destrinça entre ação guerrilheira e ação terrorista. 
Desde logo porque nenhum dos conceitos tem uma tradução linear, em particular no caso do terrorismo, 
que efetivamente pode ter diversas motivações e naturezas e assumir variadas formas.
E também porque se tem verificado que, com maior ou menor expressão, a guerrilha recorre a métodos 
e atos terroristas ainda que, por regra, de modo pontual e preferencialmente orientado para as cidades  
e para as metrópoles dos poderes que contestam.
Em traço geral pode tentar estabelecer-se como elementos de diferenciação a relação de efetivos, plano 
em que o terrorismo é ainda menos exigente que a guerrilha e, sobretudo, o facto de o terrorismo não 
ter nenhuma ligação com o território, enquanto a guerrilha, sem pretender, até por dificuldades de ocu-
pação, um alargamento desnecessário da sua área de atuação, tem como objetivo o controlo territorial, 
visando criar um efeito de “área libertada”, muito favorecedor da sua campanha política e de propaganda.
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e, por outro, o assinalável êxito da ação militar 
portuguesa, aproveitando bem as lições das ex-
periências britânica e francesa, sobretudo em-
penhado em conter a violência, em dificultar  
a liberdade de acção dos guerrilheiros e em 
criar um clima que pudesse favorecer uma nego-
ciação política, o que, lamentavelmente nunca 
ocorreu.
carl schmitt, o ultraconservador filósofo e pen-
sador político do século XX alemão, na sua obra 
“teoria da guerrilha”, editada em 1963, perce-
beu a guerrilha como um tipo assimétrico de 
guerra e considerou-a caraterizável por compro-
misso político, por sentido telúrico, por irregu-
laridade e por mobilidade.
Relativamente à assimetria dos conflitos, é mani-
festo que nomeadamente franceses e norte- 
-americanos perceberam muito mal este parâme-
tro ou de todo não o perceberam. demonstra-o 
o planeamento estratégico que traçaram e que 
era completamente desajustado. esse planea-
mento revelava que não era assumida a diferen-
ça entre “vencer” e “convencer” ou entre “ven-
cer” e “conter”, que se apostava na resposta 
militar, sem se perceber que, para o efeito, tal 
resposta era insuficiente e ineficaz e que as for-
ças convencionais pesadas que empenhavam 
eram completamente desadequadas ao tipo de 
conflito. só o não entendimento do que estava 
em causa e, portanto, da natureza desses confli-
tos, pode justificar uma reação tão surpreenden-
temente errada. Ao que talvez se deva somar 
uma ilusão de superioridade cultural, incluindo 
no tocante à tecnologia militarmente disponível.

Factores chave dos processos
de emancipação

o sucesso dos processos de insurreição visando 
a emancipação colonial assentou em cinco pila-
res fundamentais: uma causa entendida como 
justa e pertinente, uma liderança inequívoca, 
respeitada e desejavelmente mobilizadora, uma 
boa organização, uma propaganda agressiva e a 
disponibilidade de apoio externo.
o empenhamento político e ideológico na cau-
sa da independência nacional foi de facto o mo-
tor das lutas de emancipação colonial no tercei-
ro quartel do século XX e representa uma das 
principais evoluções neste tipo de conflitos. 
A ideia de liberdade da terra pátria marcou as 
lutas de emancipação do pós-ii guerra mundial, 
oferecendo uma bandeira que legitimava e justi-
ficava todos os sacrifícios. 
num tempo de guerra Fria e, para além da para-
lisia estratégica a que já foi feita alusão, dois 
outros fatores tiveram igualmente uma grande 
influência. 
Por um lado, um certo entendimento norte- 
-americano de que a situação de domínio colo-
nial representava uma condição de possibilida-
de para a penetração comunista. esta posição 
não teve sempre a mesma tradução, mas no es-
sencial foi constante, tanto no plano moral 
como no plano político.
Por outro, a grande disponibilidade da União 
soviética, de outos países do Pacto de Varsóvia e 

da china para proporcionarem apoio político  
e logístico aos emancipalistas. desde logo no 
campo ideológico, mas também no que toca  
à formação e doutrinação das suas elites e ao 
fornecimento de armamento, material e aconse-
lhamento militar. 
Uma forte dimensão política e ideológica fun-
cionou sempre como um fator de possibilidade 
e de compensação para a dimensão organizacio-
nalmente ligeira das lutas de emancipação.  
o que foi também reforçado pelo papel de refe-
rência de líderes particularmente carismáticos, 
com destaque para Ho chi minh (nome que lite-
ralmente significa “o que ilumina”), para Vo 
nguyen giap e para Amílcar cabral.

não deve contudo retirar-se a conclusão de que 
a leveza de organização que regeu o recurso  
à violência neste tipo de conflitos significava 
simplicidade. Ao contrário, algumas destas lutas 
implicaram processos de extrema complexidade 
organizativa. As selvas da indochina e de África, 
a profundidade do deserto argelino e a escassez 
de alguns recursos assim o impuseram.
A batalha da propaganda, que constitui uma das 
grandes mutações destes conflitos nos últimos 
cem anos, foi sempre travada em duas frentes. 
internamente tratava-se de obter a adesão das 
populações, o que implicava trabalho ideológi-
co e também atenção a questões de natureza 
socioeconómica relevantes para essas popula-
ções. Foi por essa razão que o estabelecimento 
de escolas e hospitais, ainda que muito primiti-
vos e improvisados, acompanhou a ação militar 
guerrilheira e que foi prática dos elementos da 
guerrilha encostar as armas e ajudar as popula-
ções nos seus trabalhos agrícolas, sempre que  
a situação o permitia.
externamente o objetivo era criar um clima vul-
nerável nas opiniões públicas metropolitanas, 
instalando e reforçando a ideia da inutilidade 
destas guerras por ilegítimas, injustas e fatal-
mente condenadas ao fracasso, ao mesmo tem-
po que, num quadro internacional, se visava  
a construção de um clima não só favorável aos 
emancipalistas, como também condenatório 
dos poderes coloniais. e esta era uma ação que 
não estava diretamente ligada à dimensão ope-
racional. Fosse qual fosse a situação no terreno 
esta ação tinha que prosseguir. Pode mesmo 
afirmar-se que, quanto mais débil fosse essa po-
sição, mais a campanha da propaganda tinha 
que se intensificar.

Para cada um destes processos de luta nacional 
existiu uma certa correlação direta entre a sua 
eficácia geral e a eficácia da sua propaganda.
É interessante observar que a questão religiosa, 
embora tenha estado presente na Argélia, ainda 
que não de modo marcante, não foi, de forma 
geral, parte destes processos, exceto na luta afe-
gã contra o ocupante soviético, que não se pode 
propriamente considerar um conflito de eman-
cipação colonial. Aliás, o que nessa matéria aí se 
passou foi, se não determinado, pelo menos 
muito influenciado, por erradíssimas práticas 
dos soviéticos, em que se incluíram coisas como 
a queima sistemática do corão ou a utilização 
de  mesquitas como latrinas. n

[...] sendo barata e acessível, 
e beneficiando de uma forte e 
positiva motivação, a guerrilha 
tem um enorme potencial de 
sucesso, permitindo derrotar 
e de algum modo humilhar 
grandes poderes.
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ActuAlmente, a natureza polimórfica e impre-
visível do fenómeno terrorista internacional 
constitui um desafio ao desenho e implementa-
ção de estratégias de prevenção e resposta con-
traterrorista por parte dos estados, ou mesmo no 
âmbito da cooperação internacional, uma vez 
que na problemática da resposta parece residir, 
ab initio, a impossibilidade, até ao momento, 
de uma definição, consensual e universalmente 
aceite, do próprio fenómeno.
A partir da década de noventa do passado século, 
com a disseminação de acções terroristas à escala 
global, o conceito de terrorismo tornou-se tão 
“elástico” que passou a ser possíveis incluir neste 
os mais amplos e diversificados fenómenos, ainda 
que de forma errónea, com vista à sua nomeação 
(Guelke, 1998).
O terrorismo é, antes de mais, um método de  
acção e não apenas uma categoria de indivíduos, 
grupos ou organizações que o executam, ou das 
causas e motivos que lhes assiste (Pillar: 2003; 
matos: 2012b). O fenómeno tem, “ao nível do im-
pacto na sociedade, custos diferenciados. O núme-
ro de vítimas e os danos materiais são apenas os 
mais facilmente mensuráveis” (Pillar, 2003: p.18).
De acordo com Abrahms (2008: 82), citando um 
relatório da Rand corporation1, “os terroristas 
têm sido incapazes de traduzir as consequências 
do terrorismo em ganhos políticos concretos”. 
não parece ser esse, hoje, o objectivo central do 
terrorismo de matriz islamita, em especial o que 
se relaciona com a al-Qaeda e os movimentos 
a esta associados, pois que a nenhum estado em 
concreto se reconhece, nem o papel central de 
seu patrocinador, nem o da sede do poder estra-
tégico da organização ou, mais prosaicamente, 
do “movimento jihadista global” que a enforma.

Prevenção, radicalização
e contrarradicalização

A radicalização violenta e a disseminação de nar-
rativas extremistas são, actualmente, fenómenos 
amplamente potenciados pelo generalizado aces-
so a tecnologias de informação e comunicação, 
que permitem consolidar, à escala global, não só 
os objectivos e ideologia, como também a eficácia 
operativa do terrorismo jihadista global.
uma relação dialogal tem sido mantida entre as 
políticas contraterroristas implementadas e a mo-
nitorização, permanente e pró-activa, desses fe-
nómenos emergentes, uma vez que facilitam, por 
um lado, a adesão e recrutamento de novos 
membros e, por outro, incitam ao ódio e à violên-
cia, verdadeiros precursores da acção terrorista.
Para Silber e Bhatt (2009: pp. 6-7), a radicalização 
é, grosso modo, um processo, mais ou menos linear, 
que percorre quatro estádios diferenciados: pré-
radicalização, auto-identificação, doutrinação e “jiha-

dização”. Para García-calvo e Reinares (2013), a radi-
calização “é um processo reversível e pode, ou não, 
culminar com a implicação efectiva de um indivíduo 
em actividades relacionadas com o terrorismo”.
mais recentemente, embora prevaleça a modalida-
de “top-down” no processo de radicalização, em 
especial no estádio de “jihadização”, constata-se 
um crescendo da captação horizontal de poten-
ciais membros, estimando-se que a sua duração, 
em média, ronda os quatro a cinco anos até à im-
plicação directa em actividades terroristas, (García-
calvo y Reinares). esta é, pois, a janela de oportu-
nidade para a implementação de políticas de 
prevenção do fenómeno, identificação de mem-
bros potenciais ou já activos e, ainda, de formula-
ção e adequação da resposta contraterrorista.
neste sentido, devem ser gizadas estratégias de 
prevenção da radicalização que contemplem, 
também, o envolvimento activo da comunidade 
muçulmana, em particular através dos seus líde-
res religiosos moderados, ou de indivíduos que 
abandonaram já as ligações que mantinham, a 
vários níveis, com a actividade terrorista, visando 
desse modo erigir narrativas de contrarradicaliza-
ção que anulem o ímpeto, a profundidade e o al-
cance de discursos extremistas violentos, logran-
do assim “conquistar corações e mentes”. 

A “equação contraterrorista” como
factor de exacerbamento da violência?

De acordo com Pillar (2003: 29), “nenhuma abor-
dagem isolada logrará alcançar uma política con-
traterrorista eficaz”. A resposta de um estado ao 
fenómeno terrorista deve, assim, resultar da con-
vergência de acções de carácter preventivo, pró-
activo e reactivo (matos, 2012b:126).
no contexto da prevenção e resposta ao fenóme-
no terrorista, há muito que se pretende estabele-
cer um nexo de causalidade entre, por um lado, a 
implementação e eficácia das políticas contrater-
roristas e, por outro, os efeitos daí resultantes, de 
mitigação ou exacerbamento de novos e mais vio-
lentos fenómenos de terrorismo, radicalização 
violenta e recrutamento.
O enfoque da prevenção nos processos de recru-
tamento e radicalização – aqui vistos como a 
adopção de crenças e ideologias extremistas, radi-
cais e violentas, que se possam constituir como 
estádio precursor da actividade terrorista – visa 
anular dois dos factores que esteiram o ciclo da 
actividade terrorista, qual instrumento essencial, 
quer na prevenção das causas do fenómeno, quer 
na mitigação dos seus efeitos.
A prevenção terrorista, para além da eficácia no 
âmbito das “causas profundas” do fenómeno, de 
que os processos de afiliação e radicalização jiha-
dista são apenas exemplo, percorre igualmente a 
vertente ofensiva de resposta ao fenómeno. 

nessa perspectiva, a prevenção é o instrumento da 
panóplia contraterrorista que permite, com anteci-
pação, identificar, localizar e desarticular uma acção 
terrorista, em fase de planeamento ou já em curso.
Pode, igualmente, reduzir o impacto de um ata-
que terrorista, consumado ou em curso, cuja di-
mensão e número de alvos, simultâneos ou su-
cessivos, ainda não se conhece. nesse caso, é 
relevante o seu duplo papel: na identificação e 
nível de protecção a conceder a alvos potenciais; 
na indicação dos meios de contenção e resposta 
previamente delineados.
em linha com Ganor (2007: pp. 41-46), as políti-
cas contraterroristas devem ser pensadas de 
modo a resolver o dilema da “equação contrater-
rorista”, ou “efeito boomerang”, segundo o qual 
como resposta à acção contraterrorista ofensiva 
corresponderá o aumento, quer dos níveis de apoio 
e adesão, quer da intensidade e número de ac-
ções violentas desencadeadas por parte do grupo 
ou organização terrorista visados. nesta perspec-
tiva, uma estratégia contraterrorista eficaz deve, 
simultaneamente, procurar o ponto de equilíbrio 
entre os meios destinados a anular a capacidade 
operacional de uma organização para a actividade 
terrorista e a reduzir, ao mínimo, os níveis de mo-
tivação para a sua consecução (matos, 2012b).
De modo análogo, parece terem sido introduzi-
dos factores de inovação no fenómeno terrorista 
actual, quer ao nível das ideologias, objectivos 
estratégicos ou processos de recrutamento e ra-
dicalização, quer mesmo no seu modus operan-
di. É, pois, nesse sentido que “conhecer a ideolo-
gia e os objectivos estratégicos de um grupo é um 
factor-chave para a avaliação da ameaça” (Dolnik, 
2007: 148), revelando-nos, nalguns casos, indica-
dores preciosos de possíveis modos de acção, al-
vos prováveis ou mesmo o enquadramento de 
processos de decisão futuros por parte de grupos 
ou organizações terroristas. Porém, nem sempre 
as ideologias servem de indicador prévio de uma 
estratégia em implementação, pois nalguns casos 
parece dissociada da estratégia do grupo, servin-
do apenas para uma justificação retrospectiva da 
violência empregue e dos objectivos prossegui-
dos (Dolnik, ibidem). 
É o caso da al-Qaeda e grupos ou organizações 
com ela conexos que, embora professando uma 
ideologia, um sistema de crenças e uma visão do 
mundo consentânea com o regresso aos primór-
dios do Islão, não abdica dos meios e vantagens 
concedidos pelo fenómeno da globalização e os 
avanços tecnológicos das sociedades ocidentais 
em benefício dos seus objectivos estratégicos 
e performance operacional, logrando preservar 
ainda, desse modo, alguma centralização do po-
der de decisão e uma descentralização horizontal 
ao nível da execução das acções terroristas.
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Os ataques de 11 de Setembro de 2001, entre ou-
tras, tiveram como consequência imediata a edifi-
cação do já prosaico axioma de que o fenómeno 
terrorista, e o grau de ameaça que este constitui, 
como postulam alguns autores2, é uma elucubra-
ção que resulta de processos de securitização 
amplamente consagrados e intimamente relacio-
nados com a mui poderosa, e não menos rentá-
vel, indústria de segurança e defesa de algumas 
potências ocidentais.
certo é que a “Guerra ao terrorismo”, empreen-
dida por Bush após o 11 de Setembro de 2001, 
tornou-se uma prioridade do mundo actual, não 
só no âmbito das agendas políticas dos estados, 
como na prossecução da paz e segurança interna-
cional. essa prioridade, todavia, encerra em si 
mesmo dúvidas cuja índole conceptual, ideológi-
co-filosófica e mesmo ético-legal questionam, 
amiúde, a sua exequibilidade e eficácia, ao nível 
operacional e táctico, em especial quando opera-
das segundo o “modelo militar”3 de contraterro-
rismo.

não obstante algumas dissonâncias de matriz 
conceptual, o terrorismo é, antes de mais, um 
fenómeno criminal e como tal deve ser abordado 
em termos de prevenção e resposta. criminalida-
de e terrorismo são, inexoravelmente, fenóme-
nos conexos e interdependentes na medida em 
que indivíduos, grupos e organizações terroristas 
fazem uso sistemático de um repertório de cri-
mes – habitualmente designados por crimes de 
“catálogo” ou “instrumentais” do terrorismo – 
como meio de financiamento, suporte logístico 
ou de apoio à acção terrorista.
uma estratégia nacional contraterrorista é, pois, 
na perspectiva de um estado, um documento es-
truturante e indispensável à prossecução de li-
nhas de acção, gerais e particulares – estas últi-
mas sim, deverão manter-se classificadas –, no 
âmbito da prevenção, protecção, resposta e miti-
gação de efeitos do terrorismo.
esperemos que não sejam devastadores, em ter-
mos de vidas humanas e danos materiais, em caso 
de necessidade, os efeitos perversos de um plano 
de resposta accionado, que poucos conhecem, 
e cuja eficácia e execução não foi prévia e siste-
maticamente testada. então, a maior ou menor 
capacidade do sistema SIReSP será de somenos 
importância: se no incidente cada um dos actores 
não souber o que fazer, com quem e de que 
modo... pouco importarão as capacidades de co-
municação entre as Forças e Serviços de Seguran-
ça e entre estas e os Serviços de Protecção e So-

corro. A culpa, essa, morrerá, como sempre, não 
apenas solteira como acompanhada, quiçá, de 
muitas vidas humanas.
A destruição mútua assegurada – reinante no de-
curso da Guerra Fria – deu lugar hoje a fenóme-
nos, mais ou menos violentos, mas certamente 
globalizados, como a subversão política, a crimi-
nalidade organizada transnacional, a proliferação 
de armas de destruição maciça e o terrorismo in-
ternacional, de que o de matriz islamita é apenas 
o rosto mais visível, mas também a ameaça mais 
premente. Para além destas ameaças “tangíveis”, 
acrescem ainda um sem-número de desafios e 
riscos, cuja incerteza e volatilidade não depen-
dem da vontade ou acção humanas.
De acordo com Gellner4, “só uma divisão interna 
patológica da sociedade criou a necessidade de um 
estado”. Que esta divisão patológica está há muito 
confirmada, é um facto. O que resta saber, num 
futuro próximo, é se o nexo causal patente na 
proposição daquele antropólogo se manterá... n

[ O terrorismo] tem, “ao nível 
do impacto na sociedade, custos 
diferenciados. O número  
de vítimas e os danos materiais 
são apenas os mais facilmente 
mensuráveis”.

Notas

1 Cf. Cordes, Bonnie et al. (1984) — Trends in International 
Terrorism, 1982-1983. santa Monica: rand Corporation, p. 49.

2 Por exemplo, a ideia persiste em grande parte da obra de Noam 
Chomsky.

3 Na terminologia anglo-saxónica, e de modo sintético, o “War Mo-
del” concebe o terrorismo como um “conflito militar ou insur-
gente”, privilegiando na resposta o uso do instrumento militar; 
o “Criminal Justice Model”, que vê o fenómeno terrorista como 
uma actividade criminal, privilegia a acção das forças e serviços 
de segurança (prevenção, policiamento, investigação criminal 
e informações) e do sistema penal/judiciário. 

4 GellNer, ernest (1995) — Condições da Liberdade. lisboa: 
Gradiva, p. 12.
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A primeirA décAdA do século XXi assistiu 
ao reforço do protagonismo do terrorismo na 
agenda da política internacional. Acontecimentos 
como o 11 de setembro de 2001 (Nova iorque 
e Washington), o 11 de março de 2004 (madrid) 
ou o 7 de Julho de 2005 (londres) foram deter-
minantes para afectar as prioridades da política 
externa da generalidade dos governos nacionais. 
A vida de milhões de cidadãos viu-se afectada, 
opções governativas foram subvertidas, novos 
conflitos foram desencadeados. Apesar de haver 
registo de tentativas de condicionamento político 
por via da violência desde a Antiguidade, nunca 
como nas últimas décadas a influência da ameaça 
parece ter sido tão forte. 
Vários autores consideram que o terrorismo 
moderno tem origem no chamado “período do 
Terror” que, entre 1793 e 1794, terá subvertido  
a revolução Francesa. o terror era, então, exer-
cido a partir do estado/governo, ao contrário do 
que acontece com o fenómeno que se desenvolve 
a partir de finais do século XiX. Também convirá 
ter em conta que, ao longo do século XX, a ex-
pressão “terrorismo” é empregue nos mais varia-
dos contextos, quase sempre com uma conotação 
negativa e muitas vezes com objectivos políticos 
implícitos por parte de quem a utiliza para clas-
sificar outrem: o conceito é instrumentalizado 
politicamente. cumpre, porém, aos campos da 
ciência política, das relações internacionais  
e do próprio jornalismo a compreensão e análise 
do terrorismo enquanto forma de acção política 
violenta e cumpre procurar uma aproximação  
a definições minimamente satisfatórias e eficazes 
enquanto instrumentos de análise.

Conceito de terrorismo

entre dezenas de propostas de definição de ter-
rorismo, uma das mais consistentes e completas  
é apresentada pelo departamento de estado 
norte-americano: “violência premeditada, com 
motivação política, perpetrada por grupos sub-
nacionais ou por agentes estatais clandestinos 
contra alvos não combatentes, normalmente com 
o objectivo de influenciar uma audiência”. A evo-
lução histórica deste tipo de manifestação políti-
ca violenta ditou que conceptualmente também 
se registasse uma divisão entre “novo” e “velho” 
terrorismo. peter Neumann considera que a tran-
sição do velho para o novo terrorismo pode ser 
identificada pela mudança que se fez sentir em 
três variáveis: estruturas, objectivos e métodos.1

As estruturas dos grupos terroristas mais tradi-
cionais procuram seguir o exemplo dos exércitos 
regulares, enquanto as novas organizações estão 
estruturadas de forma mais difusa, operando em 
rede e sem hierarquias rígidas. os objectivos das 
organizações que recorrem ao terrorismo como 

forma de acção também sofreram alterações: no 
“velho terrorismo”, os factores político-ideológi-
cos estão mais presentes, sendo o nacionalismo  
e o marxismo os seus principais motores. em 
relação à metodologia, Neumann é levado  
a concluir que uma boa parte das acções levadas 
a cabo por organizações vinculadas ao “novo ter-
rorismo” visam causar o maior impacto possível, 
mesmo que isso implique algo tão brutal como 
a morte de um grande número de civis. esta 
proposta é elaborada tendo em conta atentados 
como os mencionados no início deste texto, em 
que a marca de células da al Qaeda parece bem 
visível e se contrapõe aos levados a cabo por or-
ganizações como as portuguesas Fp-25 de Abril, 
o irlandês irA, ou as Brigadas revolucionárias 
italianas. 

A organização independentista ETA

A tendência para uma transformação gradual do 
terrorismo predominante não quer, no entanto, 
dizer que fenómenos integráveis nos dois tipos 
não se tenham sobreposto. A organização inde-
pendentista marxista basca euskadi Ta Askatasu-
na (eTA – país Basco e liberdade) é disso exem-
plo e manteve a sua actividade ao longo de toda 
a primeira década do século XXi. será, assim, 
relevante verificar a forma como a acção desen-
cadeada pela luta contra o “novo” terrorismo, na 
sequência dos atentados mais marcantes, acabou 
por possibilitar a derrota de uma expressão activa 
do “velho” terrorismo.

A eTA surge no final dos anos 1950, arregimen-
tando um apoio muito considerável entre os 
jovens bascos, que viam no radicalismo contra  
o franquismo uma atitude mais apelativa do que 
a moderação do partido Nacionalista Basco ou 
do partido comunista de espanha. Acções como  
o atentado mortal contra luís carrero Blan-
co (presidente do governo e braço-direito do 
ditador Francisco Franco) ou o assassinato do 
inspector da polícia política melitón manzanas,  
a par da violenta repressão do regime contra os 
seus membros (condenações à morte por gar-
rote, tortura, processos penais sem quaisquer 

garantias de defesa), contribuíram para suscitar, 
entre a oposição, alguma simpatia pela eTA, ao 
mesmo tempo que lhe davam visibilidade. Apesar 
dos golpes infligidos pelo estado franquista, que 
não estava sujeito a limitações legais ou éticas no 
uso da força, e das profundas fracturas internas 
que afectavam a organização, a eTA prossegue  
a sua actividade mesmo perante a decomposição 
do franquismo que se segue à morte do ditador 
(1975). A sua facção mais radical, a eTA-militar, 
recusa-se mesmo a reconhecer o carácter demo-
crático do novo regime, enveredando por uma 
dialéctica de total rejeição da via eleitoral propos-
ta, em função da sua origem espanhola.
A constituição de 1978, além de reintroduzir  
a democracia em espanha, abriu portas ao estabe-
lecimento de um sistema territorial descentraliza-
do, reconhecendo, inclusivamente, um estatuto 
privilegiado às denominadas nacionalidades his-
tóricas (país Basco, catalunha, Andaluzia e Gali-
za).  Não obstante estes sinais de abertura, a eTA 
acelera a sua acção, materializada na forma de 
atentados terroristas que incidiam essencialmen-
te sobre representantes da soberania espanhola 
(militares, agentes das forças policiais, políticos) 
e empresários. 
o conflito aberto entre as duas partes não im-
pediu os radicais bascos de beneficiar com  
a democracia e com a descentralização territorial 
nos aspectos mais convenientes. um dos pri-
meiros efeitos directos da democratização, por 
exemplo, foi a libertação dos membros da eTA 
que se encontravam detidos, através de uma lei 
de amnistia (lei 46/1977). À recusa em reconhe-
cer as novas autoridades espanholas e a nova 
constituição não correspondeu uma recusa em 
participar nas novas instituições, através de par-
tidos e coligações formados como braços políti-
cos da organização. A coligação Herri Batasuna 
(HB – unidade popular) surge em 1978 e será 
uma presença constante em eleições autonómi-
cas, municipais e legislativas até aos anos 1990 
(quando a denominação muda). ironicamente, 
a HB conseguirá fazer eleger deputados para  
o parlamento espanhol. 
o facto de um estado permitir que nas suas ins-
tituições estivesse representado (e, com isso, fos-
se subvencionado com fundos públicos) quem  
o queria combater de forma violenta acabou por 
assumir contornos de esquizofrenia política. pe-
rante esta situação, depois de uma fase de “guer-
ra suja” (nos anos 1980), os governos espanhóis 
optaram pela via da legalidade para combater  
a eTA. para isto também terá contribuído a estra-
tégia empreendida pelo conservador partido po-
pular, liderado por José maría Aznar, que punha  
a tónica no combate “legal” em contraposição 
com os anos de terrorismo de estado patrocina-
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As estruturas dos grupos 
terroristas mais tradicionais 
procuram seguir o exemplo dos 
exércitos regulares, enquanto 
as novas organizações estão 
estruturadas de forma mais 
difusa [...]
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do por governos socialistas. Associada à ideia de 
legalidade também estava uma vincada ideia de 
espanha, o que posicionou o discurso político 
numa lógica de dicotomia espanha/legalidade de-
mocrática versus nacionalismo basco/terrorismo.
os anos de Aznar no poder viabilizam, assim, um 
reforço da criminalização da envolvente da eTA. 
A partir do final da década de 1990, um conjunto 
de organismos vinculados ao nacionalismo radi-
cal basco começa a ser investigado pelas forças de 
segurança e alvo de processos judiciais que, em 
alguns casos, concluem na ilicitude dos processa-
dos, por vínculos a organização terrorista. A 8 de 
dezembro de 2000, coincidindo com os primei-
ros meses do novo governo de Aznar (o primeiro 
com apoio de uma maioria absoluta do pp) e com 
a eleição de José luis rodríguez Zapatero para 
secretário-geral do psoe, é assinado o Acordo pe-
las liberdades e contra o Terrorismo, um pacto 
entre as duas principais formações políticas espa-
nholas com o objectivo de conferir estabilidade  
à luta contra o terrorismo.

Consequências do 11 de Setembro

o 11 de setembro de 2001 coloca o terrorismo 
no centro da agenda internacional de forma mui-
to vincada. A perplexidade causada pela dimen-
são de uma acção que ninguém soube prever per-
mitiu que, nos dias e semanas que se seguiram, 
se estabelecesse uma atmosfera geral de apoio 
acrítico à denominada “luta contra o terrorismo”.  
A administração norte-americana assumiu estar 
em guerra, empregando este conceito (na acep-
ção clássica e interestatal do termo) com o objec-
tivo evidente de reforçar e conferir um carácter 
excepcional aos seus poderes. A comunidade 
internacional, em especial os estados e organiza-
ções ocidentais, ratificaram esta posição.
o conselho europeu, a 21 de setembro de 2001, 

assume uma posição em relação a este fenóme-
no e endurece as suas políticas, em linha com  
a resolução 1373 do conselho de segurança das 
Nações unidas. remetendo para a terminologia 
assumida no início deste texto, as novas medidas 
não foram de aplicação exclusiva às células da Al 
Qaeda ou ao terrorismo de inspiração islamita. 
Abrangeram um conjunto de outras organizações 
que já recorriam a formas violentas de acção se-
melhantes. em dezembro do mesmo ano, o con-
selho europeu classifica implicitamente a eTA 
como um grupo terrorista.  
Não será, assim, de estranhar que, dentro deste 
ambiente de enorme pressão sobre movimentos 
classificados como terroristas, tenha sido possível 
apresentar e fazer aprovar uma polémica altera-
ção legislativa que passou à história como a “lei 
de partidos” ou lei orgânica 6/2002. esta lei foi 
elaborada com o firme propósito de ilegalizar  
o braço político da eTA, aprofundando o cerco 
aos meios que envolvem a organização, ao mes-
mo tempo que lhe retirava legitimidade e visibili-
dade política. os passos seguintes são dados com 
grande agilidade e celeridade: poucas semanas 
depois, o governo, o juiz de instrução Baltazar 
Garzón da Audiência Nacional (tribunal central 
espanhol, com competência para julgar, entre 
outros, actos de terrorismo) e a procuradoria dão 
início aos tramites necessários para a ilegalização 
do Batasuna (sucessor do HB).
A 17 de março de 2002, o Tribunal supremo de-
clara este partido ilegal, bem como as suas de-
nominações anteriores, Herri Batasuna e euskal 
Herritarrok. começa então um longo percurso 
de recursos, que irá culminar com a sentença do 
Tribunal europeu dos direitos do Homem, que 
ratifica a ilegalização, em Junho de 2009. em ter-
mos práticos, o nacionalismo radical basco passa 
a depender do governo de espanha para se apre-

sentar a eleições, uma vez que o executivo dispõe 
agora de uma ferramenta que lhe permite, em 
conjunto com a procuradoria e com as autorida-
des policiais, examinar as diversas candidaturas 
que se apresentam e pedir a sua rejeição judicial 
(o que ocorreu com frequência nos dez anos se-
guintes).
parece, desta forma, evidente que sem o am-
biente internacional de censura e colaboração 
na luta contra o terrorismo, o estado espanhol 
não conseguiria ter ido tão longe, sobretudo no 
cerco que fez às organizações que envolviam  
a eTA. durante mais de vinte anos, a HB e os seus 
sucessores puderam candidatar-se às instituições 
estatais, autonómicas e municipais, beneficiando 
de tribunas para difundir a sua mensagem e de 
financiamento público. 
A interdição de partidos constitui um autêntico 
estado de excepção em qualquer estado verda-
deiramente democrático. Apesar de haver dados 
concretos e objectivos que comprovavam a per-
meabilidade do Batasuna em relação à eTA, a sua 
interdição constituiu um trabalho legislativo, ju-
dicial e policial particularmente complexo. sem  
a excepcionalidade do 11 de setembro e dos anos 
que se seguiram, mais barreiras nacionais e in-
ternacionais se poderiam ter erguido em relação  
à legislação espanhola. No final dos anos 1990, 
a eTA era “só” um corpo estranho, com uma lin-
guagem própria da Guerra Fria e sem qualquer 
relevância para lá de espanha ou de França. Aca-
bou por ser devorada na voragem da luta contra 
uma ameaça percepcionada pelas opiniões públi-
cas e pelos governos como muito mais relevante 
e típica de uma nova era: o “novo” terrorismo. n

Notas

1 Ver Peter R. Neumann — Old & New Terrorism, p. 17.
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Quando falamos de conflitualidade ou 
de violência armada na américa latina e caraí-
bas devemos considerar, para além das causas 
exógenas, obedecendo aos interesses dos agen-
tes externos de todo o tipo, razões de natureza 
endógena, associadas às distintas dinâmicas his-
tórico-cultural, político-ideológica, e económico-
social, próprias da região, e de cada um dos paí-
ses que dela formam parte.

Intervencionismo e boa vizinhança

o intervencionismo caracteriza a política dos eua 
para a américa latina desde os tempos de James 
monroe. no século XX, com a subida ao poder do 
“idealista” Woodrow Wilson, em 1912, as expec-
tativas de mudança desta política, contudo, não 
são alcançadas. em 1915, a raiz dos graves distúr-
bios causados pelas forças contrárias ao governo, 
os marines norte-americanos intervêm no Haiti, 
permanecendo naquele território durante dezoi-
to anos. em 1916, os eua intervêm na República 
dominicana e ali permanecem durante oito anos.
mais a norte, em 1914, ainda no contexto da Re-
volução mexicana, os eua intervêm militarmente 
no país vizinho, logo após o assassinato de catorze 
soldados norte-americanos, na zona fronteiriça 
de tampico. a 10 de abril de 1919 é assassinado 
emiliano Zapata, líder da resistência às políticas 
implementadas pelos distintos governos mexica-
nos a favor dos interesses dos terratenentes e do 
capital estrangeiro. ao mesmo tempo, Pancho Villa  
é obrigado a abandonar a luta que, junto com  
o seu companheiro Zapata, iniciaram em 1910,  
a favor da devolução das terras aos camponeses.
depois de W. Wilson, as administrações  
de Harding (1921-1925), coolidge (1925-1929) 
e Hoover (1929-1933) mantêm a política inter-
vencionista, directa nas sub-regiões das caraí-

bas e américa central, e sob forma de pressões  
e intervenções políticas e económicas indirectas, 
nalguns países situados a sul das américas.
em 1933, a política da Boa Vizinhança de f. d. 
Roosevelt traduziu-se na retirada das forças  
armadas norte-americanas do Haiti, na anulação 
da emenda Platt1, em 1934, e em 1938, na na-
cionalização da indústria petrolífera mexicana, 
sem grande resistência por parte das autoridades 
norte-americanas. entretanto, as quintas-colunas 
nazistas actuavam um pouco por toda a região.
inicia-se a ii Guerra mundial. solidários com  
os eua, em 1941, a costa Rica, el salvador, Gua-
temala, Haiti, Honduras, nicarágua, cuba, Pana-
má e a República dominicana declaram guerra  
às três potências do Pacto tripartido. a estes paí-
ses juntar-se-ão, sucessivamente, em 1942, o mé-
xico e o Brasil2, em 1943, a Bolívia e a colômbia, 
e por último, entre fevereiro e março de 1945,  
o equador, Paraguai, Peru, chile, Venezuela, ar-
gentina e o uruguai.

O pós-II GM e a institucionalização
do sistema interamericano

a ii Guerra mundial teve um efeito estimulante 
no desenvolvimento económico dos estados 
latino-americanos, e naturalmente no fortaleci-
mento de alguns sectores das suas respectivas 
sociedades, assim como a emergência de certos 
nacionalismos. neste contexto inserem-se a Revo-
lução militar argentina de 1943, o golpe boliviano 
de Gualberto Villarroel, na Guatemala, em 1944, 
e em 1945, o golpe de estado contra o presidente 
isaías medina angarita, na Venezuela.
de 21 fevereiro a 8 março de 1945 realiza-se  
a conferência interamericana extraordinária  
sobre os Problemas da Guerra e da Paz no mé-
xico, no Palácio de chapultepec. o tratado in-
teramericano de assistência Recíproca (tiaR)  
é assinado em 1947, e um ano depois é criada 
a organização dos estados americanos (oea), 
sentando as bases jurídicas e institucionais do 
“sistema interamericano”.

Da revolução à exclusão de Cuba
do sistema interamericano

a ditadura opressiva e corrupta de fulgencio 
Batista gerara o repúdio de todas as classes da 
sociedade cubana. uma única frente é constituída 
pelos diversos grupos em luta contra o ditador, 
incluindo o movimento 26 de Julho, de fidel cas-
tro. desde a Venezuela e a costa Rica chega ajuda 
militar para os rebeldes.
em 1958, as forças revolucionárias de cuba – com 
apenas 1.500 homens – conseguem abrir quatro 
frentes, comandados por fidel castro, ernesto 
che Guevara, Raul castro e camilo cienfuegos.  
a situação torna-se insustentável para o gover-

no e Batista abandona a ilha em 1 de Janeiro de 
1959. fidel castro entra triunfante em Havana.
a Reforma agrária implementada em cuba,  
a partir de 1959, afectou os interesses dos pro-
prietários das terras, a maioria norte-americanos. 
as disputas sobre as expropriações agrícolas con-
duziram à deterioração das relações entre cuba 
e os eua.
o incidente do desembarque de paramilitares  
anticastristas em playa Girón (baía dos Porcos), 
em abril de 1961, treinados, equipados e orien-
tados pela agência central de inteligência (cia), 
com a intenção de derrubar o governo revolucio-
nário, coloca cuba, de forma definitiva, no cam-
po dirigido pela ex-uRss.

durante o ano de 1962, o governo soviético 
concebe a ideia de instalar bases para mísseis 
nucleares na ilha caribenha. Perante aquilo que 
considerava ser uma ameaça directa à segurança 
dos eua, o presidente John f. Kennedy amea-
ça invadir ou bombardear o território cubano.  
À beira de um holocausto nuclear, as duas super-
potências resolvem a crise através da negociação 
directa: a ex-uRss promete retirar os mísseis, e os 
eua comprometem-se a não empreender novas 
tentativas de invasão à ilha.
o órgão de consulta interamericano, convoca-
do com base no tiaR, impôs ao regime cubano  
severas sanções político-diplomáticas e económi-
cas. o governo de fidel castro reage seguindo 
uma estratégia de estímulo e/ou de ajuda directa  
aos movimentos revolucionários da américa lati-
na e de outras partes do mundo.

Emergência dos nacionalismos
Latino-Americanos

com a morte «quixotesca» do che Guevara, em 
finais de 1967, acaba uma etapa da luta revolu-
cionária latino-americana. coincidindo com o re-
conhecimento de que a polarização extrema não 
serviria os interesses da revolução, vão surgindo 
novas formas de reivindicação nacionalistas, 
visando a transformação social dos seus respec-
tivos países. neste contexto inserem-se os gover-
nos de Juan Vicente alvarado, no Peru, de omar 
torrijos, no Panamá, e dos generais ovando  
e J. J. torres, na Bolívia. no chile, pela primeira 

3.28 • Metamorfoses da violência

A metamorfose da violência na América Latina e Caraíbas Nancy Gomes

[...] as ameaças não tradicionais 
à paz e à segurança, na forma 
de violência urbana, tornaram a 
região uma das menos seguras 
do mundo.

O impactO dOs ideais da RevOluçãO 
mexicana

A carga simbólica e ideológica da Revolução 
Mexicana teve um enorme impacto na América 
Latina e Caraíbas. O Movimento de Augusto Cé-
sar Sandino na Nicarágua, o movimento liberal 
na Colômbia, e os estudantes que, em 1928, 
manifestaram-se contra a ditadura de Juan Vi-
cente Gómez, na Venezuela, foram fortemente 
influenciados pelos seus ideais.
Em 1924, o dirigente da esquerda peruana Victor 
Raúl Haya de la Torre tentará converter as lições 
da Revolução Mexicana numa doutrina social-de-
mocrata anti-imperialista. O programa da Aliança 
Popular Revolucionária Americana (APRA) de 
Haya de la Torre defendia a nacionalização das 
terras e da indústria, a internacionalização do 
Canal do Panamá e a solidariedade de todos os 
povos oprimidos.
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vez, uma aliança de esquerda, liderada pelo caris-
mático salvador allende, chega ao poder através  
de um processo eleitoral. a corrente nacionalis-
ta de esquerda estendeu-se também à argentina 
com a eleição de Héctor cámpora, candidato  
do justicialismo.
a conjuntura económica e política dos anos  
de 1970, marcada a nível internacional, pela crise 
dos preços do petróleo, e no plano interno, pelo 
escândalo do Watergate, conduziram ao endu-
recimento da política dos eua perante a insur-
gência nacionalista na américa latina. neste con-
texto inserem-se os golpes de estado, em 1973, 
contra os presidentes Bordaberry, no uruguai,  
e salvador allende, no chile.
Perante a constelação de ditaduras na argentina, 
chile, uruguai, Bolívia e o Brasil, mais a norte 
do subcontinente desenvolvem-se ao mesmo 
tempo processos que, do ponto de vista políti-
co, afirmam-se como alternativas democráticas,  
no méxico e na Venezuela.
na américa central, depois da invasão do territó-
rio da Guatemala, em 1954, por forças rebeldes 
que conduziram à queda do presidente Jacobo 
arbenz, o istmo centro-americano, com a excep-
ção da costa Rica, permaneceu sob o controlo 
das oligarquias terratenentes aliadas das empre-
sas transnacionais, como a united fruit.
na nicarágua, o assassinato do editor liberal  
Pedro Joaquin chamorro, em Janeiro de 1978, 
desencadeou um processo revolucionário de 
libertação. a frente sandinista de libertação 
nacional, contando com a ajuda de governos 

democráticos como o da Venezuela, avançou na 
luta armada contra a ditadura de anastasio somo-
za debayle, membro de uma família que detinha 
o poder no país centro-americano desde 1936.
outra situação revolucionária ocorre em finais 
de 1979, em el salvador, após o derrube da  
ditadura do general carlos Humberto Romero, 
e na Guatemala, onde se desenvolveram violen-
tos confrontos entre o exército nacional e uma 
frente constituída principalmente por diversos 
movimentos de esquerda, conhecida como união 
Revolucionária nacional Guatemalteca.
durante toda a década de 1980, as caraíbas  
e a américa central transformaram-se em zonas 
de conflito. em ambas as sub-regiões aparecem 
movimentos radicais de libertação nacional em 
armas contra regímenes autoritários e oligárqui-
cos. estes conflitos ultrapassaram o limite subre-
gional e regional para se inserirem no quadro 
mundial da guerra entre as superpotências. na 
nicarágua foi constituída a frente armada dos 
contra-revolucionários ou “contras”, com assis-
tência militar do governo dos eua, para lutar 
contra o regime sandinista, implantado logo após 
a queda de somoza, em Julho de 1979.
em Janeiro de 1983, quatro países latino-ameri-
canos, a colômbia, a Venezuela, o méxico e o Pa-
namá (Grupo contadora), contando com o apoio 
de vários governos europeus, acordaram unir  
os seus esforços para promover a paz na américa 
central e evitar uma nova intervenção dos eua.
dão-se grandes avanços nas negociações que con-
duziriam ao fim da guerra na região centro-amé-
rica, mas as democracias latino-americanas não 
conseguem evitar duas intervenções militares 
dos eua na região, uma na ilha de Granada, em 
outubro de 1983, a outra no Panamá, em 1989.

Fim da Guerra Fria e o aparecimento
de novas ameaças à paz

com o fim da Guerra fria, é evidente que a amé-
rica latina e as caraíbas perderam a sua anterior 
relevância estratégica, sobretudo para os eua, 
e os temas de segurança tradicionalmente as-
sociados a estas diluíram-se na agenda regional 
para ser substituídos por assuntos, considerados 
por alguns de menor alcance estratégico global, 
como o controlo do narcotráfico, dos fluxos mi-
gratórios, assim como as ameaças ambientais.
o retorno à democracia na região tornou possível 
importantes avanços no caminho para a concerta-
ção e cooperação regional e às transições negocia-
das dos conflitos político-militares. não obstante, 
no século XXi, a tentativa de golpe contra Hugo 
chávez3, na Venezuela, o golpe militar contra ma-
nuel Zelaya, nas Honduras, e mais recentemente 
a destituição do presidente fernando lugo, no 
Paraguai constituem claras resistências a todo este 
processo que podem vir a ser replicadas no con-
texto de outras sociedades fortemente polarizadas.
na ii cimeira da comunidade de estados latino-
americanos e caribenhos (celac), realizada 
entre 28 e 29 de Janeiro de 2014, em Havana,  
os líderes dos trinta e três países da américa lati-
na e caraíbas chegaram a um acordo sobre vários 
temas, entre os quais podemos destacar a procla-

mação da região como uma zona de paz. Verifica-
se contudo que a violência metamorfoseia-se  
no sub-continente e as ameaças não tradicionais 
à paz e à segurança, na forma de violência urba-
na, tornaram a região uma das menos seguras do 
mundo.
entre 2000 e 2010 na américa latina registaram-
se mais de um milhão de assassinatos. o aumento 
da violência ocorre ao mesmo tempo que a re-
gião experimenta o período de maior crescimen-
to económico dos últimos quarenta anos.
o Relatório Regional do desenvolvimento Huma-
no “cidadania com Rosto Humano: diagnósticos 
e propostas para a américa latina”, de novembro 
de 2013, dá-nos conta das profundas transforma-
ções demográficas sofridas (crescimento urbano 
acelerado e caótico, das transformações no siste-
ma familiar, e dos problemas e falhas no sistema 
educativo), do aumento da posse de armas, alco-
olismo e tráfico de drogas.4 todas estas variáveis 
junto à corrupção e à impunidade que persistem 
nalguns dos sistemas políticos, institucionais  
e jurídicos destes países, mostram-nos uma zona 
do mundo ainda bastante vulnerável às distintas 
e mais variadas formas de violência. n

Notas

1 A Emenda à Constituição cubana (1903) ou Emenda Platt con-
sagrava o direito dos EUA a intervirem na ilha sempre que uni-
lateralmente o considerassem necessário, a fim de preservar a 
ordem e a independência da ilha.

2 Note-se que o Brasil foi o único país latino-americano que parti-
cipou activamente no combate, entre 1943 e 1944.

3 Na Venezuela, desde Fevereiro deste ano, uma série de protestos 
contra o sucessor de Hugo Chávez, o presidente eleito Nicolás 
Maduro, tem submergido aquele país no caos e na violência até 
aos dias de hoje.

4 PNUD — “Cidadania com Rosto Humano: Diagnósticos e pro-
postas para a América Latina”.
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as cOntROvéRsias pela delimitaçãO 
dOs teRRitóRiOs

A sul das Américas, entre 1920-1932, produzi-
ram-se diversos conflitos, de carácter interno e 
interestadual, que obedeciam sobretudo às ve-
lhas controvérsias pela delimitação fronteiriça, 
entre o Peru e o Equador, a Venezuela e a Co-
lômbia, a Argentina e o Chile, o Chile e o Peru, o 
Chile e a Bolívia. 
No ano de 1932 dois conflitos territoriais latino-
americanos atraíram a atenção internacional: 
a guerra entre colombianos e peruanos pelo 
território de Letícia, e a Guerra do Chaco, entre 
bolivianos e paraguaios. Ambos os conflitos fo-
ram resolvidos em 1934 e 1935, respectivamen-
te, graças à mediação da Sociedade de Nações, e 
particularmente, dos EUA.
Em 1941, inicia-se um confronto bélico entre o 
Peru e o Equador. O Peru vence a guerra e con-
segue anexar 200.000 Km2 de selva. O Equador 
perde direitos históricos sobre uma parte da 
Amazónia e os seus recursos. Em 1995, estes dois 
países protagonizaram mais uma vez um conflito 
armado, o último a produzir-se na região. Pela 
via da negociação directa, em 1998, peruanos e 
equatorianos resolveram as suas controvérsias 
fronteiriças. Mais recentemente, uma velha con-
trovérsia territorial entre o Chile e o Peru ficou 
resolvida por decisão do Tribunal Internacional 
de Haia. A tendência é, pois, para que as tensões 
e as controvérsias territoriais e fronteiriças entre 
os distintos países latino-americanos sejam resol-
vidas por meios pacíficos.

a GueRRa das malvinas

Na Argentina, em Dezembro de 1981, o general 
Leopoldo Galtieri assume a presidência sendo co-
mandante em chefe das Forças Armadas. Galtieri 
tivera de enfrentar protestos nas ruas, greves e 
uma oposição sindical cada vez mais forte. Em 26 
de Março de 1982, o governo militar decide inva-
dir às ilhas Malvinas, reclamadas pelos argentinos 
desde a sua independência, em 1816.1 O tema da 
soberania sobre a ilha converteu-se no factor ex-
cludente para uma solução negociada. A guerra 
entre argentinos e ingleses começou no dia 2 de 
Abril, durou pouco mais de dois meses, e matou 
quase mil pessoas, a maioria soldados argentinos.
O conflito de 1982 não alterou a natureza da 
controvérsia de soberania entre a Argentina e o 
Reino Unido. Desde 1989 até hoje, o exame da 
Questão das Malvinas está radicado no Comité 
Especial de Descolonização e figura, desde 2004, 
na agenda permanente da Assembleia Geral das 
Nações Unidas.

1 Os antecedentes do conflito remontam ao século XVIII.
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Os últimOs cem anOs foram tempos em que 
a violência esteve muito presente no continente 
africano.
Ocorreram guerras que se poderiam designar 
guerras de outros, designadamente as que tive-
ram lugar no contexto das i e ii Guerras mun-
diais (Gm), ainda que, sobretudo no caso da  
i Gm, a questão colonial constituísse pano de 
fundo.
Pelo meio, em 1935/36, foi travada a Guerra da 
abissínia, um conflito desencadeado pelo regime 
italiano da época em nome de aspirações colo-
niais.
Houve o episódio da Guerra dos 6 Dias, parcial-
mente travada em solo egípcio mas claramente 
de uma outra natureza.
Verificaram-se muitos conflitos de emancipação 
nacionalista, com destaque para os do Quénia, 
da argélia, de angola, da Guiné-Bissau e de mo-
çambique.
num registo um pouco diverso, mas carregado 
de violência, teve lugar a luta pela instauração de 
uma sociedade multirracial e democrática na 
África do sul.
não foram muitos os casos de conflitos interesta-
tais em África. assinalem-se as duas guerras 
(1974 e 1985) entre o Burkina Faso (então deno-
minado alto Volta) e o mali e também a guerra 
entre a etiópia e a eritreia (1998/2000).
Há porém a registar uma multiplicidade de dra-
máticos conflitos internos de que, entre outros, 
são exemplo os do catanga, do Biafra, de ango-
la, da libéria, da serra leoa, da costa do marfim, 
de moçambique e da somália.
Houve turbulência em quase toda a África, com 
particular ênfase para a África subsariana.
no norte do continente, desde 1973 que se man-
tém ativo o conflito do sara Ocidental. Vivemos 
mais recentemente os episódios tumultuosos 
que acompanharam os movimentos registados 
nas sociedades tunisina e egípcia e ainda a Guer-
ra da líbia que, na prática, opôs o regime então 
existente a uma coligação de rebeldes e de al-
guns países organizados em torno da natO.
muitos conflitos, com múltiplas causalidades  
e diferentes expressões. Procurar um traço co-
mum entre eles é tarefa muito difícil. mas talvez 
seja possível reconhecer como seus mais relevan-
tes catalisadores aspirações de liberdade e de 
democracia, a par de tensões étnicas e religiosas 
e de disputas pelo controlo de recursos. e, como 
sua condição de possibilidade, uma generalizada 
instabilidade.

A situação atual

a situação atual é simultaneamente caraterizada 
por dois fatores, aparentemente contraditórios.
Por um lado, um notório progresso no sentido 

do bom entendimento dos parâmetros a obser-
var em matéria de desenvolvimento económico  
e social, de segurança e de governação, compre-
endendo estas três questões como um tríptico 
indispensável e indissociável.
Os esforços de muitos governos africanos, da 
União africana e de várias das organizações re-
gionais existentes têm sido determinantes para 
este efeito. ao que se devem juntar práticas de 
cooperação desenvolvidas por parceiros exter-
nos, com relevo para a União europeia, conduzi-
das no sentido da viabilização e do reforço da 
ação dos responsáveis africanos.
Reside nesta evolução uma muito significativa  
e promissora transformação da situação de segu-
rança em África e, consequentemente, do quadro 
de violência no continente. O essencial da neces-
sária contenção da violência inscreve-se nesta 
atitude e no seu reforço, tanto sob uma perspeti-
va preventiva, como em resposta às situações 
que ocorram.

mas, por outro lado e a par com essa evolução 
positiva, persiste em África um quadro de muita 
instabilidade, não admirando que, correspon-
dentemente, seja em África que se verifica  
o maior número dos conflitos que marcam o pre-
sente.
É facto que, por regra, os conflitos africanos se 
desenvolvem num registo de violência de baixa 
intensidade quanto à letalidade dos meios milita-
res empregues, mas não é menos certo que são 
marcados por uma violência extrema e indiscri-
minada contra as pessoas que por eles são direc-
tamente afectadas, nomeadamente inocentes 
populações civis, frequentemente vítimas de 
massacres e genocídios.
Refletir sobre o atual contexto estratégico africa-
no implica, como primeira obrigação, reconhe-
cer a grande diversidade que existe entre as dife-
rentes regiões do continente e ter também 
presentes as acentuadas diferenças em matéria 
de desenvolvimento político, económico e so-

cial, que se observam entre estados. nestas cir-
cunstâncias, generalizar é muito redutor.
Dessa reflexão é porém possível identificar com 
alguma comunalidade vários aspetos negativos, 
todos eles potenciadores de violência.
não se podem negligenciar as tensões étnicas  
e religiosas, como as que, por exemplo, se dete-
tam nos casos da RDcongo, da nigéria, da região 
dos Grandes lagos, da República centro-africa-
na ou do nóvel sudão do sul. nem os riscos de 
secessionismo que delas podem emergir ou  
a combinação dessas tensões com lutas pelo con-
trolo de recursos.
Podendo reconhecer-se que algumas destas cau-
sas estão de certa forma ligadas à partição que no 
século XiX os europeus fizeram de África, facto  
é que no presente elas estão sobretudo ligadas  
à precariedade da estruturação do poder.
mas há outras manifestações de violência tam-
bém intimamente associadas à questão do poder.
Desde logo a corrupção e os abusos de poder. 
mas também as decorrentes de fraquezas e de 
vazios de poder. apesar de corresponderem a si-
tuações diametralmente opostas, umas e outras 
geram expressões de violência análogas, de que 
as primeiras são a desconsideração pelos direitos 
humanos nos planos político, económico e so-
cial, precipitando situações de graves carências 
alimentares, sanitárias e educacionais, alienando 
as pessoas, remetendo-as a uma condição de ex-
cluídos e de desesperados e, também, alimentan-
do hostilidades entre fações e cavando revoltas.
a corrupção e o abuso de poder estimulando ile-
gítimas e nefastas confusões entre governação  
e afirmações partidárias ou pessoais subvertem  
o exercício da democracia, impedem o normal 
exercício dos direitos, liberdades e garantias  
e fomentam práticas institucionalizadas de cen-
sura, de repressão e de tortura.
no extremo oposto, as insuficiências de poder 
trazem consigo a desestruturação da sociedade  
e do estado, a criação de condições propiciado-
ras de fenómenos como o crime organizado,  
o terrorismo e um contexto em que facilmente 
emergem categorias como os designados senho-
res da guerra, personagens desprovidos de es-
crúpulos e de humanidade, misto de bandidos  
e de aventureiros, de combatentes e de trafican-
tes, frequentemente poderosos à escala local  
e cuja acção violenta é particularmente sanguiná-
ria, indiscriminada e bárbara.
mas ambas as perversões de poder coincidem em 
formas particulares de violência sobre os indiví-
duos, em especial os mais fracos e desprotegidos.
a violência sobre as mulheres é uma dessas ma-
nifestações. a realidade deste tipo de violência 
no quotidiano de muitas sociedades africanas  
é deplorável.
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Violência e contenção da violência nas sociedades
africanas do presente Luís Valença Pinto

Refletir sobre o atual contexto 
estratégico africano implica [...] 
reconhecer as acentuadas 
diferenças em matéria de 
desenvolvimento político, 
económico e social, [...] entre 
Estados. Nestas circunstâncias, 
generalizar é muito redutor.
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mas este quadro é muito significativamente agra-
vado em cenários de conflito. Dados internacio-
nais referem por exemplo que, apesar da presen-
ça simultânea de forças das nações Unidas e de 
uma missão da União europeia, todos os meses 
cerca de 1.100 estupros são referenciados na RD-
congo. estima-se que no conflito do Ruanda 
(1994) mais de 300.000 mulheres tenham sido 
violadas. a violação em massa foi uma prática 
corrente na guerra civil da libéria e no conflito 
do Darfur.
e são também as mulheres as principais vítimas 
do tráfico de pessoas, porventura numa propor-
ção de 80%. num tempo em que se avalia que 
este tráfico mostra rentabilidade financeira com-
parável, se não superior, ao narcotráfico, este  
é um problema especialmente preocupante, le-
vando a números crescentes de vítimas, tanto 
numa lógica laboral como sexual.
escusado é acentuar como tudo isto potencia  
a propagação do HiV/siDa, que constitui um dos 
maiores flagelos da África contemporânea, mes-
mo em países com um razoável padrão de desen-
volvimento, como é o caso da África do sul.
Outra das manifestações da instabilidade e fra-
queza de poder é a que se liga às crianças-solda-
do, assim se considerando combatentes de am-
bos os sexos com idade inferior a dezasseis anos.
estima-se que actualmente haja em todo o mun-
do cerca de 150.000 crianças-soldado combaten-
do em cerca de vinte conflitos, a grande maioria 
deles, talvez dois terços, em África, por exemplo 
na RDcongo, no Ruanda, na libéria, no sudão  
e no Uganda. na guerra que assola a República 
centro-africana, o número de crianças-soldado 
deve ultrapassar os 5.000.

acresce que as criança-soldado, que a violência 
de que são alvo potencia como futuros multipli-
cadores de violência, são uma fonte de delin-
quência juvenil e oferecem um campo de fácil 
aproveitamento para grupos marginais, no que  
o banditismo e as redes de prostituição assumem 
o principal papel.
a necessidade de dar adequada resposta a este 
quadro de tanta e tão indiscriminada violência 
dispensa justificação. mas a forma de o fazer re-
comenda reflexão.

Conter a violência

nessa ponderação deve reconhecer-se o enorme 
progresso que também neste domínio África tem 
experimentado, sobretudo nas últimas duas dé-
cadas, e que encontra tradução na maior norma-
lização da vida das suas sociedades.
É um reconhecimento que é devido porque  
é manifestamente justo, mas sobretudo porque, 
através dos benefícios de maior paz que tem pro-
porcionado, esse progresso põe em evidência  
o caminho que deve ser adoptado e de como isso 
depende fundamentalmente dos povos e dos 
responsáveis africanos.
É um caminho que tem como condição de base  
o sucesso no tratamento de questões essenciais, 
como o combate à subnutrição e à doença e a 
generalização da educação e de infraestruturas 
básicas.
são combates de âmbito económico-social mas, 
porque respeitam e valorizam as pessoas, são 
identicamente combates de segurança, que esti-
mulam e constroem paz e estabilidade.
Os governos africanos, a União africana e as di-
versas organizações regionais ativas no continen-
te são os seus principais atores. compete-lhes  
a responsabilidade e a decisão.
mas o volume de recursos que exigem implicam 
a necessidade de cooperação de atores externos. 
em primeiro lugar da OnU e das suas agências 
especializadas, mas também dos países mais  
ricos e desenvolvidos e das organizações que os 
agrupam. neste contexto avultam os países euro-
peus e a União europeia, certamente em função 
das complementaridades entre a europa e África, 
desejavelmente definidoras de legítimos interes-
ses comuns, melhor assegurados mediante par-
cerias estratégicas e práticas de cooperação.
Forçoso é que se observem prioridades de segu-
rança humana e que essas prioridades resultem 
convictamente da vontade dos governos africanos.
Dos parceiros de cooperação espera-se obser-
vância da primazia a atribuir neste domínio às 
autoridades africanas, sem concessões em maté-
ria de direitos humanos, de legitimidade e demo-
craticidade na estruturacão do poder e de boa  
e decente governação.
Outras ações são também indispensáveis à me-
lhor contenção da violência e à construção da 
paz em África.
Os exemplos mais notórios são as ações de De-
sarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR) de combatentes e de Reforma do setor de 
segurança (Rss). Umas e outras carecem do 
apoio da comunidade internacional.

nas fases iniciais das situações pós-conflito,  
o desarmamento e a desmobilização dos belige-
rantes são preocupações e medidas obrigatórias. 
as facilidades com que é possível rearmar e mo-
bilizar não são suficientes para desvalorizar o seu 
valor político e simbólico.
Pelo seu lado, a reintegração é um útil instru-
mento de sustentação da paz. mas a reintegração 
deve ser uma política de inclusão estendida a to-
dos os planos e uma preocupação prolongada 
no tempo. É aliás uma política que muito benefi-
cia, se for antecedida por uma genuína reconci-
liação entre as partes.
nos seus lados positivos e também por algumas 
das suas imperfeições, as relações entre mPla  
e Unita e entre FRelimO e RenamO, após o fim 
das guerras civis em angola e em moçambique  
e até ao presente, oferecem, a esse propósito, 
um fértil terreno de análise e estudo.
as preocupações de Rss visam assegurar o con-
trolo político dos instrumentos de violência do 
estado e a sua melhor adequação às realidades  
e às necessidades. Dependem decisivamente do 
genuíno interesse e do empenhamento dos res-
petivos governos, como é evidenciado pela arras-
tada e inconclusiva missão de Rss que a Ue há 
largos anos procura concretizar na RDcongo e o 
completo insucesso da missão análoga que a Ue 
intentou realizar na RGBissau.
num outro plano, a adesão mais comprometida 
dos estados africanos às convenções internacio-
nais visando a proteção dos direitos das mulhe-
res e das crianças seria uma alavanca de grande 
alcance na contenção da violência que se regista 
no continente.
Observe-se que a quase totalidade dos estados 
de África subscreveu a convenção internacional 
sobre os Direitos das crianças (OnU, 1989)  
e que nem todos ratificaram o Protocolo relativo 
às mulheres da carta africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos (Ua, 2003). n

Guerras interestatais em África

Não há registo de muitos conflitos interestatais 
em África.  No essencial refiram-se as duas guer-
ras entre o então Alto Volta (hoje Burkina Faso) 
e o Mali em 1974 e em 1985, e a guerra entre a 
Etiópia e a Eritreia em 1998/2000. 
Todas tiveram disputas territoriais na sua origem, 
ainda que o controlo de recursos tenha identica-
mente constituído motivo, nomeadamente no 
caso da oposição entre o Alto Volta e o Mali.
De facto os dois países confrontaram-se por am-
bos reivindicarem a Faixa de Agacher, uma estrei-
ta língua de terreno com cerca de 160 kms de 
comprimento, alegadamente rica em gás natural 
e minérios.
Em qualquer das duas ocasiões não houve mui-
tas vítimas a lamentar e a questão acabou por ser 
regulada pela intervenção do Tribunal Interna-
cional de Justiça, que decidiu a partilha da região 
em disputa em duas, atribuindo ao Mali a metade 
ocidental e a oriental ao Burkina Faso.
Diferentemente, a guerra entre etíopes e eri-
treus a propósito da posse da cidade de Badme  
causou cerca de 80.000 vítimas. Foi decidida por 
recurso à arbitragem, com uma sentença inteira-
mente favorável à Eritreia, mas cujo cumprimen-
to foi recusado pela Etiópia. A situação entre os 
dois Estados continua tensa e ainda em 2012 se 
verificaram confrontos armados entre eles.
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O anO de 2011 iniciou-se com ruas e praças  de 
várias cidades no mundo árabe tomadas por mi-
lhares de pessoas protestando contra os seus go-
vernos ditatoriais. Logo a seguir, as manifestações 
apareceram também em vários outros países, em-
bora não necessariamente pelas mesmas razões: 
Chile, espanha, Inglaterra, Grécia, Israel, Portu-
gal e estados Unidos, entre outros. embora nos-
sa primeira atitude seja avaliar a inserção desses 
movimentos por referência ao estado nacional 
onde ocorrem, na verdade é mais apropriado se 
falar em revoltas ocorridas nas cidades (e não 
nos países como um todo). São revoltas, portan-
to, em: Santiago, Madrid, Barcelona, Londres, 
atenas, Tel aviv, Lisboa e nova Iorque, indican-
do que, cada vez mais, as cidades demonstram 
que podem “(...) desempenhar papéis impor-
tantes na distribuição de poder global no futu-
ro” (naím, 2011).
a dimensão das cidades como espaço de uso da 
violência foi mais intensamente realçada pelos 
meios de comunicação nos países desenvolvi-
dos a partir dos atentados terroristas ocorridos 
no dia 11 de setembro de 2001 nos estados Uni-
dos, bem como, posteriormente, em solo euro-
peu (Madrid e Londres). as justificativas usadas 
para se combater o terrorismo (“guerra ao ter-
ror”) revelaram que as cidades tornaram-se os 
teatros preferenciais para a guerra assimétrica: 
como se viu em Trípoli e Bengazi, alepo  
e Homs, Faludja e najaf, como antes em Saraje-
vo e Pristina, ou Mogadíscio e Bangui.
aliás, a facilidade com que o exército iraquiano 
foi destruído em 2003 contrastou, logo depois, 
com as ações dos insurgentes nos centros urba-
nos, que foram capazes de neutralizar a superio-
ridade tecnológica dos estados Unidos. enquan-
to, internacionalmente, as definições do que 
constitui o terrorismo estão sob o domínio das 
grandes potências e dos tribunais internacio-
nais, internamente, o uso dos discursos sobre  
o terrorismo tornou-se não só politizado, mas 
passou também a estar ancorado na ampliação 
de políticas nacionais de segurança pública. 
após o 11 de setembro de 2001 uma agenda po-
lítica conservadora, nos estados Unidos, mas 
com repercussões em vários países, tem alimen-
tado o propósito de se acabar com as fronteiras 
jurídicas e políticas estabelecidas entre as dissi-
dências, as revoltas, os crimes e aquilo que  
é definido como o terrorismo internacional. 
nesse sentido, uma das principais autoridades 
em estudos sobre violência armada nas cidades, 
Stephen Graham (2004a, 2004b, 2009 e 2010), 
alerta para o fato de que projetos de segurança 
urbana e prevenção do crime estão sendo trans-
formados a partir da lógica da guerra contrater-
rorista. embora a literatura emergente sobre ci-

dades e violência seja amplamente focada na 
vulnerabilidade das cidades ao terrorismo,  
é fundamental identificar as maneiras pelas 
quais as preocupações com a “segurança nacio-
nal” começam a infiltrar-se nos interstícios da 
vida cotidiana nas grandes cidades.
a existência de redes transnacionais, incluindo 
aquelas que usam a violência política, certamen-
te não é um fenômeno novo. no entanto, como 
em períodos anteriores da globalização, os re-
centes aumentos na mobilidade de pessoas, ca-
pitais, bens e ideias têm proporcionado novas 
oportunidades para se empreenderem estraté-
gias políticas transnacionais, inspirando-se em 
novos tipos de redes transnacionais. Como tal,  
a globalização está transformando o ambiente 
de segurança internacional, estimulando mu-
danças na utilização dos recursos, da infraestru-
tura e das capacidades disponíveis, facilitando  
a mobilização política transnacional dos atores 
não estatais. embora isto não conduza necessa-
riamente a uma mudança  global no equilíbrio 
de poder entre estados, há um impacto sobre  
o ambiente de segurança em que estes operam.

a guerra é normalmente entendida como um fe-
nômeno que reflete uma forma de organização 
espacial, no caso o estado-nação territorialmen-
te estabelecido. Mas, na história da sociedade 
humana, o estado nem sempre foi baseado ex-
clusivamente na nação: o controle do espaço 
urbano tem sido, muitas vezes, crucial para sua 
sobrevivência e, mesmo na era do estado-nação, 
a guerra frequentemente girou em torno da ex-
ploração ou da captura das cidades. no final do 
século XX, como o sistema internacional basea-
do nos estados-nação foi redefinido pela política 
global, a cidade novamente passou a ter centrali-
dade nas “novas guerras”. em meio à aceleração 
de fenômenos de transnacionalização e aos de-
mais processos de globalização, a multiplicação 
de conflitos definidos pelo emprego de modali-
dades de violência organizada distintas das em-
pregadas nas guerras entre os estados, assim 
como o simultâneo declínio do número de guer-
ras nos moldes clássicos, estabeleceram um 
novo padrão de conflitos transnacionais.

no bojo do debate a respeito desta nova realida-
de e de suas implicações para os policymakers 
e as comunidades epistêmicas emerge a questão 
dos elementos sociológicos de urbanidade pre-
sentes nas novas modalidades de violência orga-
nizada.
de acordo com Sassen, há “(...) um número ain-
da pequeno, mas crescente, de pesquisadores 
trabalhando nisso que faz interface com um 
campo de estudo que poderíamos chamar de 
‘novas guerras’, e inclui pesquisadores sobre as 
guerras dos últimos vinte anos e sobre o terro-
rismo contemporâneo e conflitos semelhantes” 
(Sassen, 2009, p. 1, tradução do autor).

As cidades, os Estados e as guerras

Tilly (1996) argumenta que, para defender ou 
para estabelecer a soberania nacional, isto é,  
a monopolização legítima dos meios de coer-
ção, o estado moderno teve que se envolver em 
luta armada, seja interna, seja externamente. 
Para travar e vencer ambas as guerras com suces-
so, o estado teve que criar novas instituições 
(burocracias governamentais), novas fontes de 
receita (impostos) e novos processos para ga-
rantir a sua legitimidade (direitos de cidadania), 
o que lhe permitiu extrair fundos e apoio moral 
dos cidadãos e empregar atores armados nesse 
processo de construção institucional. essas ins-
tituições, as receitas e a reivindicação à legitimi-
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A militarização do espaço urbano Reginaldo Mattar Nasser

[...] é fundamental identificar 
as maneiras pelas quais as 
preocupações com a “segurança 
nacional” começam a infiltrar-
se nos interstícios da vida 
cotidiana nas grandes cidades.

A urbAnizAção gAlopAnte

De acordo com a Organização das Nações Uni-
das (ONU), a população urbana passou de 13% 
do total mundial em 1900 (220 milhões de pes-
soas) para 29% em 1950 (732 milhões), saltando 
para 49% em 2005 (3,2 bilhões). Atualmente, e 
pela primeira vez na história da humanidade, os 
espaços urbanos albergam a maioria da popula-
ção mundial: cerca de 3,5 bilhões de habitantes 
vivem, atualmente, em cidades. Alguns chegam a 
projetar que, em 2050, de cada dez seres huma-
nos na Terra, sete estarão vivendo em uma cida-
de. Em 1950, existiam 86 cidades com população 
superior a 1 milhão de habitantes; atualmente, 
existem 400, e, de acordo com estimativas da 
ONU, existirão, em 2015, pelo menos 550 cida-
des desse porte (Davis, 2010, p. 1). Há que se 
mencionar ainda as megacidades com mais de 8 
milhões de habitantes: em 2005, estas eram em 
número de vinte e constituíam 9% da população 
urbana do mundo (UN-HABITAT, 2007). Esta rea-
lidade urbana tem implicações econômicas e 
políticas enormes e é repleta de problemas, que 
vão das necessidades de transportes, água, saú-
de, eletricidade e habitação às questões relacio-
nadas ao tráfico de drogas e à criminalidade.
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dade são as condições básicas para a construção 
do moderno estado-nação, provendo-o da capa-
cidade de exercer efetivamente sua soberania. 
as cidades, em nome do estado, desempenha-
ram um papel fundamental na geração de alia-
dos e de receitas para a montagem dessa estru-
tura, fazendo do comércio e de outras atividades 
relacionadas à dinâmica econômica urbana  
a chave para o sucesso do empreendimento da 
guerra e para o estabelecimento do estado-na-
ção (Tilly, 1996). À medida que as cidades pas-
saram a se constituir em proeminentes pontos 
nodais das redes de comércio e investimento,  
e à medida que os governantes foram capazes 
de obter acesso a esse capital como um recurso 
para a construção do estado, o desenvolvimen-
to das cidades moldou, de certo modo, as traje-
tórias do estado moderno. as cidades são muito 
mais do que simples recipientes para o capital, 
como é a percepção dos capitalistas; elas tam-
bém são locais de interação social, de intercâm-
bio econômico e de concorrência, e, potencial-
mente, de mobilização política (Tilly, 2011). 
Quando essas tendências ocorrem em um con-
texto de violência urbana crescente, associada  
à atividade criminosa descontrolada, cresce  
a insatisfação dos cidadãos com o estado e, por 
essa razão, o monopólio do estado sobre a força 
coercitiva é reduzido, alimentando, assim, o ci-
clo vicioso da privatização da segurança e da 
falta de legitimação governamental. O resultado 
é um terreno urbano repleto de atores armados 
não estatais, em concorrência entre si e com os 
atores estatais, gerando entre os cidadãos uma 
permanente sensação de insegurança. Tais de-
senvolvimentos não só estabelecem as bases 
para desafiar as tradicionais funções do estado, 
como a legitimidade, a capacidade coercitiva e a 
lógica territorial, mas podem sinalizar o surgi-
mento de novas redes de lealdades urbanas: 
uma variedade de comunidades ou grupos com 
diferentes agendas econômicas e sociais que di-
rigem a sua atenção local e transnacionalmente 
mais do que nacionalmente. Às vezes, suas ativi-
dades subnacionais e transnacionais formam  
a base para novas comunidades de fidelidade  
e de redes alternativas de compromisso ou coer-
ção, que são territorialmente transversais ou 
que enfraquecem as antigas alianças de um esta-
do nacional soberano.

Os novos espaços sociais: 
as cidades globais

Os fundamentos estruturais da argumentação 
de Sassen (2001) advêm das formas contempo-
râneas da mundialização econômica, elemento 
essencial para a compreensão da formação de 
um sistema de poder transnacional. a autora 
observa, no entanto, que seria necessário falar 
em um “reposicionamento do estado no campo 
do poder”, em vez de um simples debilitamento 
deste. Sassen nega a ideia, amplamente difundi-
da pelos teóricos da globalização, de que os es-
paços do nacional e do global são domínios 
mutuamente exclusivos (Sassen, 1999). a mun-
dialização está, em parte, arraigada no nacional, 

mais especificamente nas cidades globais,  
e, nesse sentido, necessita que o estado regule 
certos aspectos específicos de seu papel em ní-
vel nacional. Trata-se de um campo de transa-
ções estratégicas transfronteiriças que demanda 
interações específicas com os atores privados  
e estatais. estamos, portanto, diante de uma re-
configuração do espaço – cada vez mais institu-
cionalizado – de relações entre agentes e atores 
privados transfronteiriços, o que se traduz em 
uma transformação fundamental em matéria de 
soberania, com novos conteúdos e novas espa-
cializações (Sassen, 1999).

em clara negação das teorias clássicas das rela-
ções internacionais que assumem os estados 
como entes de caráter homogêneo, sem distin-
guir sua composição interna e suas dinâmicas 
entre os diferentes níveis de governo, Sassen 
chama a atenção para uma transformação funda-
mental do sistema global por meio da prolifera-
ção de assemblages, de fragmentos do territó-
rio, da autoridade e dos direitos. embora seja 
verdade que a globalização desestabilize a mon-
tagem tradicional do estado-nação em favor de 
instituições globais como o mercado, também  
é verdade que, paralelamente, são constituídas 
assemblages (nacionais, regionais e globais) 
dentro de um aparato estatal altamente formali-
zado. Ou seja, os componentes-chave da econo-
mia global são estruturados dentro do nacional, 
produzindo uma espécie de desnacionalização 
de certas estruturas. de outro lado, tanto o es-
paço como a autoridade e os direitos são re-as-
semblages em novas configurações globais den-
tro do estado-nação a que pertencem.
Há que se fazer, portanto, uma reconsideração 
das hierarquias espaciais – local/nacional/global 
– nas relações entre a política e a economia 
(Sassen, 2008, cap. 6). na verdade, essas assem-

blages pertencem e funcionam em uma cultura 
transfronteiriça inserida de diversas maneiras 
em uma rede global de “localidades”, onde se 
constituem e operam um conjunto de núcleos 
financeiros internacionais com grande circula-
ção de pessoas, informação e capital. não se 
trata propriamente de um espaço territorial-
mente estabelecido, mas de uma característica 
de redes, uma forma de proximidade desterrito-
rializada. n 

*  Adaptação de um texto já publicado em Defesa nacional para 
o século XXI: política internacional, estratégia e tecnologia 
militar / Edison Benedito da Silva Filho, Rodrigo Fracalossi 
de Moraes: organizadores. – Rio de Janeiro : Ipea, 2012.
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DiversiDADe DA violênciA urbAnA

Uma das consequências dessas considerações de 
Sassen para o tema da violência urbana pode ser 
visto no papel desempenhado pelo Hezbollah 
no Líbano, o qual deve ser visto como um assem-
blage específico de território, autoridade e direi-
tos. Não pode ser facilmente reduzido a qualquer 
um dos conceitos mais familiares como: Estado- 
-nação; região controlada por uma minoria 
(como a região curda no Iraque); área de quase-
-separatistas, como a região basca na Espanha; 
ou como uma organização terrorista. Da mesma 
forma, os papéis emergentes das gangues ou do 
crime organizado nas grandes cidades contri-
buem para produzir e/ou fortalecer os tipos de 
demarcações territoriais que o projeto de cons-
trução de um Estado-nação procurou eliminar 
ou diluir. Além de suas atividades criminosas 
locais, eles agora funcionam frequentemente 
como segmentos “do global”. Mas, o mais impor-
tante é que eles também estão cada vez mais as-
sumindo funções de governo, como 
“policiamento” e assistência social, acrescen-
tando, portanto, novos elementos de direitos e 
de autoridade nas áreas que controlam.
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Pouco debatido no universo civil das ciên-
cias sociais dedicadas às questões urbanas, as 
pesquisas relacionadas aos conflitos urbanos 
estão sendo rapidamente desenvolvidas com  
o financiamento das instituições militares nor-
te-americanas, motivadas pela crescente per-
cepção de que os processos contemporâneos 
de urbanização em todo o mundo podem refor-
mular significativamente a doutrina geopolítica 
e a estratégia militar do Pentágono (Graham, 
2007, p. 3).

Consciencialização da necessidade
de mudança

as conceituadas revistas especializadas em te-
mas militares nos estados unidos, como Para-
meters, Naval War College Review, Small Wars 
Journal e Military Review, têm chamado a aten-
ção para a necessidade de as Forças armadas 
norte-americanas adquirirem uma preparação 
mais adequada para travar o que seria uma nova 
modalidade de guerra. desde os atentados do 
dia 11 de setembro de 2001 há uma crescente 
atividade por parte das agências militares, espe-
cialistas do governo e think tanks vinculados 
à área de defesa com o objetivo de convencer os 
diversos grupos de poder que compõem as For-
ças armadas norte-americanas de que as opera-
ções militares urbanas deverão constituir-se em 
seu principal sistema de segurança nacional. em 
tons apocalípticos, como ele mesmo admite,  
o professor do The Naval War College, Richard 
Norton, publicou um artigo que teve bastante 
repercussão nas Forças armadas norte-america-
nas, no qual alertava para o aparecimento da-
quilo que ele denominou feral cities (Norton, 
2003). Seu argumento é que várias metrópoles 
no mundo estão caminhando para uma situação 
em que praticamente não haverá qualquer servi-
ço público e que o governo perdeu a capacida-
de de manter o estado de direito dentro dos li-
mites da cidade. apesar disso, argumenta que 
isto não seria o caos completo, pois grupos cri-
minosos, clãs, tribos ou associações de bairro 
continuariam a exercer diferentes graus de con-
trole sobre partes da cidade. além disso, a cida-
de continuaria globalmente conectada, ainda 
que com um mínimo de vínculos comerciais: 
alguns de seus habitantes teriam acesso à tecno-
logia de comunicação, colocando-os em contato 
com outros centros urbanos no mundo. Norton 
observa, por fim, que se trata de um fenômeno 
novo, diferente das feral cities do passado, que 
apareciam, geralmente, como resultado de uma 
guerra ou conflito civil e nas quais os grupos 
armados operavam fora dos centros urbanos. 
assim, conclui que não se trata “(...) apenas de 
uma questão sociológica ou de planejamento 

urbano, mas de desafios militares únicos”, o que 
requer, portanto, novos recursos e estratégias 
para lidar com estas ameaças. em artigo publica-
do na revista World Policy Journal os especialis-
tas em segurança nacional Liotta e Miskel (2004) 
observaram que o conceito de “estado falido”, 
que recebeu tanta atenção na década de 1990, 
deveria ser complementado pelo surgimento 
das “cidades falidas”, onde a ordem civil sucum-
be às poderosas gangues e/ou às organizações 
criminosas, que representam uma variedade de 
ameaças não tradicionais, como o contrabando 
de pessoas, de armas e de drogas.

Na verdade, as primeiras evidências da configu-
ração do que Graham (2007, 2010) chamou de 
um shadow system of military urban research 
datam do início da década de 1990. Não por aca-
so, as primeiras considerações a respeito da na-
tureza urbana dos conflitos contemporâneos se 
dão no mesmo momento em que teve início  
o debate em torno do conceito das “novas guer-
ras” no meio acadêmico. a produção dos auto-
res que compõem esse shadow system of mili-
tary urban research está, em sua expressiva 
maioria, ligada ao movimento conhecido como 
Revolution in Military Affairs (RMa), que se tra-
duziu no investimento em avanços tecnológi-
cos, operacionais e organizacionais no âmbito 
das Forças armadas norte-americanas com o ob-
jetivo de sustentar a projeção de poder dos es-
tados unidos no período pós-Guerra Fria (Har-
ris, 2003, p. 3; Graham, 2007, p. 5). É no bojo 
deste processo que surgem as primeiras referên-
cias à necessidade de as Forças armadas norte-
americanas estudarem o caráter urbano das no-
vas guerras, apontando para a experiência do 
exército russo na chechênia e os combates da 
task Force Ranger na Somália. um dos primei-
ros resultados do reconhecimento de tal neces-
sidade é a recuperação do conceito de Military 
Operations in Urban Terrain (Mout) (desch, 
2000, p. 1).
o diagnóstico da defense intelligence agency 
(dia), registrado em documento de 1997, cor-
robora a tese de que os anos 1990 foram marca-

dos pela construção, no âmbito das Forças  
armadas norte-americanas, da percepção da ne-
cessidade de se avançar no entendimento da 
relação entre os conflitos contemporâneos e as 
cidades: “(...) as modernas operações de comba-
te urbano serão um dos principais desafios do 
século XXi” (diRc, 1997, p. 11, tradução do au-
tor). autores filiados às diversas escolas milita-
res norte-americanas, à época, faziam considera-
ções semelhantes. o tenente-coronel Lester W. 
Grau, escrevendo com o diretor do Foreign Mi-
litary Studies office (FMSo), de Fort Leavenwor-
th, Jacob Kipp, entendia que o combate urbano 
tornava-se cada vez mais provável, uma vez que 
armas de alta precisão ameaçavam as manobras 
operacionais e táticas em terreno aberto. Nesse 
sentido, para os comandantes que não têm ar-
mas de alta precisão suficientes, as cidades pas-
saram a ser terrenos atraentes, desde que co-
nheçam a cidade melhor do que seu inimigo  
e possam mobilizar os recursos urbanos para 
seus propósitos (Grau e Kipp, 1999, p. 4).

Da doutrina à prática

os atentados do dia 11 de setembro estimula-
ram uma renovação dos termos do debate a res-
peito da RMa, bem como intensificaram o inte-
resse na discussão do caráter urbano das novas 
guerras no âmbito das instituições militares.  
À época, o coronel Norvell deatkine (2001, p. 
20) ressaltava a importância de uma reformula-
ção na concepção da relação entre a doutrina  
e as novas realidades: “apesar do fato de que 
nós temos, nos últimos anos, experiência de 
combate em cidades do terceiro Mundo, grande 
parte da nossa doutrina e muitas das nossas li-
ções aprendidas ainda são centradas no modelo 
dos estados europeus.” o tenente-coronel Leo-
nhard (2003, p. 40, tradução do autor), por sua 
vez, afirmava: “as áreas urbanas devem tornar-se 
o nosso meio preferido para a luta. devemos 
otimizar nossa estrutura de força para isso, em 
vez de relegá-la ao apêndice Q em nossa doutri-
na de combate, tratando-a como a exceção e não 
a norma (...)”. o desafio de avançar na compre-
ensão do caráter urbano das novas guerras se 
justifica plenamente, tal qual afirma a major 
Houlgate (2004, p. 1), uma vez que, dentre os 
vinte e seis conflitos nos quais as Forças arma-
das norte-americanas se envolveram entre 1984 
e 2004, vinte e um estavam localizados em áreas 
urbanas e dez foram exclusivamente urbanos. 
tais estatísticas sustentavam as previsões do 
professor de estudos militares da escola militar 
Joint Forces Staff, Keith dickson, que serviu o 
exército norte-americano por mais de duas dé-
cadas: “a guerra assimétrica nas áreas urbanas 
será o maior desafio deste século para as forças 
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[...] os processos 
contemporâneos de urbanização 
em todo o mundo podem 
reformular significativamente 
a doutrina geopolítica e a 
estratégia militar do Pentágono.
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militares ocidentais. (...) a cidade será um lugar 
estratégico; quem controlá-la vai ditar o rumo 
dos acontecimentos futuros no mundo” (apud 
Graham, 2010, p. 19). a justificativa para a reali-
zação de eventos como o Simpósio Military 
Operations in an Urban Environment foi que as 
operações militares em cidades e outras concen-
trações urbanas deverão se tornar um dos prin-
cipais temas para os militares americanos no 
próximo século. Na abertura do simpósio foi 
informado que o exército dos estados unidos 
(em Fort benning e Fort Knox), o corpo de fuzi-
leiros navais e o estado-maior das Forças arma-
das estavam trabalhando para formular doutri-
nas de como se operar em cidades e áreas 
densamente povoadas. além disso, dava conta, 
que grande parte deste pensamento doutrinário 
ainda está em desenvolvimento, e que este vai 
se beneficiar de comparações históricas e da dis-
cussão de teorias elaboradas por especialistas, 
não só nas Forças armadas, mas também em ou-
tras agências civis do governo, na academia  
e em think tanks (desch, 2000, p. 12).
No centro do debate estabelecido no âmbito das 
Forças armadas norte-americanas a respeito do 
caráter urbano dos conflitos contemporâneos  
e das chamadas novas modalidades de violência 
organizada está a preocupação com as limita-
ções impostas pelo espaço urbano à atuação do 
exército norte-americano. Nas palavras do ma-
jor general William G. boykin (2000, p. 1), as 
operações realizadas nas ruas das cidades não 
permitem que as linhas de batalha sejam relati-
vamente claras. a guerra urbana é, na maioria 
das vezes, assimétrica, e, em alguns casos, a su-
perioridade da tecnologia dos estados unidos  
e seus armamentos sofisticados não oferecem 
vantagens decisivas, o que torna o combate ur-
bano bastante atraente para quem pretende 
combater os estados unidos e as forças aliadas 
convencionais. como vimos nessa breve exposi-
ção, as respostas aos desafios impostos pela na-
tureza urbana dos conflitos transnacionais con-
temporâneos, sugeridas pelas Forças armadas 
norte-americanas, parecem ter um caráter pre-
dominantemente técnico, limitando a eficiência 
dos instrumentos tecnológicos desenvolvidos 
no âmbito da RMa. daí surge a percepção da 
necessidade do desenvolvimento de novas solu-
ções tecnológicas e operacionais a fim de garan-
tir o sucesso de operações em espaços urbanos. 
as tecnologias de inteligência, precisão e capaci-
dade de ataque dos estados unidos, que foram 
decisivas na tempestade no deserto (Guerra do 
Golfo de 1991), têm pouca utilidade na guerra 
urbana. com as Mouts suscetíveis de se torna-
rem mais predominantes no futuro, a hipótese 
de RMa generalizada é colocada em dúvida 
(Harris, 2003, p. 39). contudo, uma compreen-
são limitada da cidade, tomando-a apenas como 
mais um meio físico onde se dá o conflito e ig-
norando sua complexidade e seus significados 
sociais e políticos, resulta apenas em respostas 
de natureza tecnológica e operacional aos desa-
fios impostos pela urbanização dos conflitos 
(Graham, 2007, p. 5). em artigo para o The New 

York Times, Stier (2004) sugere que a busca por 
soluções unicamente tecnológicas para lidar 
com a natureza urbana das chamadas novas mo-
dalidades de violência organizada não tem obti-
do resultados positivos, já que as Forças arma-
das norte-americanas têm enfrentado grande 
dificuldade em suas mais recentes operações em 
espaços urbanos: “este ano [2004] o exército 
americano foi forçado a reaprender lições dolo-
rosas na guerra urbana. insurgentes em Falluja 
e Najaf foram capazes de neutralizar a superiori-
dade tecnológica dos estados unidos e infligir 
pesadas perdas” (Stier, 2004, tradução do au-
tor). destarte, as posições que compõem o de-
bate, no âmbito das Forças armadas norte-ame-
ricanas, a respeito da urbanização da guerra, 
bem como as políticas de defesa orientadas por 
tais posições, parecem corresponder a uma per-
cepção limitada do caráter urbano das novas 
guerras, uma vez que partem do entendimento 
de que a cidade é apenas o meio físico onde se 
dá a batalha. ao fazê-lo, as Forças armadas nor-
te-americanas parecem ignorar as principais di-
mensões da relação entre as novas guerras e as 
cidades, identificadas pela literatura que se de-
dica ao tema da natureza urbana dos conflitos 
contemporâneos. de acordo com Graham 
(2007, p. 4, tradução do autor): “(...) as forças 
militares dos estados unidos são o exemplo 
mais interessante e importante de como cons-
truções discursivas sobre o terreno urbano es-
tão sendo usadas para justificar os projetos de 
transformação das tecnologias, táticas e estraté-
gias de intervenção militar nacional de forma 
mais ampla”. n 

*  Adaptação de um texto já publicado em Defesa nacional para 
o século XXI: política internacional, estratégia e tecnologia 
militar / Edison Benedito da Silva Filho, Rodrigo Fracalossi 
de Moraes: organizadores. – Rio de Janeiro : Ipea, 2012.
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A observAção dAs estrelAs e a necessidade 
de conhecer o desconhecido levou a que, desde 
cedo, o ser humano desejasse ir ao espaço e pisar 
a lua. os astrónomos Hiparco (190-126 a.C.) e 
Ptolomeu (83-161 d.C.) são exemplo de estudio-
sos que contribuíram, através da observação, para 
o desenvolvimento de conceitos de astronomia. 
em 1609, o físico e astrónomo italiano Galileu 
Galilei desenvolveu o primeiro telescópio que 
possibilitou uma observação mais precisa do es-
paço. trezentos anos depois, o russo Konstantin 
tsiolkovski deu outro salto grandioso no desen-
volvimento de tecnologia relacionada com a pro-
pulsão de foguetes. Apenas em junho de 1942, 
os alemães lançam, com sucesso, o primeiro míssil 
balístico, significando que se abriam as portas à 
possibilidade de se colocarem objetos em órbita.
em plena Guerra Fria, a corrida espacial ganha 
fôlego, quando a 4 de outubro de 1957, a União 
das repúblicas socialistas soviéticas (Urss)1 lan-
ça o primeiro satélite artificial – Sputnik – logo 
seguido, um mês depois, por um segundo que 
transportava a cadela laika. os norte-americanos 
respondem a 31 de janeiro de 1958 com o lança-
mento do Explorer-1. No mesmo ano, preocupados 
com a possibilidade de a Urss dominar o espaço 
e, através desse meio, poderem atacar o seu ter-
ritório, promulgam o “National Aeronautics and 
space Act”, onde o Congresso declara em preâm-
bulo que “as atividades espaciais devem ser 
dedicadas a fins pacíficos, em benefício de toda 
a humanidade” (NAsA, 1958). Mas as incursões 
soviéticas levam o primeiro homem para o es-
paço em abril de 1961. o mesmo feito foi conse-
guido pelos norte-americanos em maio do mes-
mo ano, conduzidos por um ambicioso 
programa espacial que os levou à lua em julho 
de 1969. No total, e até à data, onze2 países 
demonstraram ter capacidade independente de 
lançar satélites próprios.
Inicialmente para observação, durante a Guerra 
Fria, a utilização de satélites foi evoluindo. em 

termos militares, este progresso significa que se 
deixou de ter apenas o recurso à observação, para 
passar a ter capacidade de comunicações, com im-
pacto no comando e controlo, e, mais tarde, de guia-
mento preciso de armamento. A “primeira guerra 
espacial” foi a guerra do Golfo, em 1991, por ter 
usado extensivamente o Global Positioning System 
(GPs), os satélites de comunicações, de reconhe-
cimento e vigilância e os de aviso prévio do lança-
mento de mísseis balísticos táticos. depois desta 
guerra, poder-se-á dizer que os conflitos foram 
sendo cada vez mais espaciais, na medida em que 
as potencialidades dos satélites são superiores, 
ainda que com limitações, traduzindo-se num 
maior número de capacidades e de dados disponí-
veis, mais precisos e de utilidade diversificada.

No decorrer da operação Unified Protector (lí-
bia) em 2011, provou-se o colossal valor tático 
dos satélites de Intelligence Surveillance Recon-
naissance, nomeadamente na identificação de 
alvos e sinais e na transmissão de dados. também 
os de meteorologia foram determinantes para o 
planeamento operacional das missões. 
este artigo versa essencialmente a questão asso-
ciada à militarização do espaço mas que não pode 
ser dissociada da armamentização. A militariza-
ção começou antes dos programas espaciais civis, 
numa perspetiva de sistemas passivos. Nela pode-
mos incluir a utilização dos satélites no apoio a 
operações realizadas na terra (são multiplicado-
res dos potenciais de combate), mas também po-
demos considerar os mísseis lançados a partir da 
terra que atravessam a dimensão espacial. Atual-

mente, dos 1.084 satélites operacionais em órbi-
ta, 307 estão relacionados com o meio militar e 
distribuídos de acordo com o quadro “satélites 
militares no espaço”, o que, se por um lado refle-
te a natureza crítica do espaço para a defesa na-
cional dos países, por outro remete-nos para o 
problema do congestionamento das órbitas.
A armamentização está relacionada com a utiliza-
ção de armamento no espaço ou a partir dele, ha-
vendo fortes razões (i.e. elevadas perdas) para que 
a generalidade dos países prefira que não aconteça.

Os tratados e a regulação do espaço

A preocupação das Nações Unidas com a possibili-
dade de o espaço ser utilizado para fins não pací-
ficos refletiu-se no desenvolvimento de legislação 
enquadrante para as questões relacionadas com a 
sua utilização, com particular relevância na tentati-
va de não militarizar o meio. em dezembro de 
1958, a Assembleia Geral emite a resolução 1348, 
que estabelece a utilização do espaço para fins 
pacíficos. desde a criação, em 1959, do Comité 
para a Utilização Pacífica do espaço exterior, já se 
concluíram diversos instrumentos legais que, entre 
outros aspetos, regulam regras relativas à apropria-
ção do espaço exterior e à liberdade de exploração 
dos seus recursos naturais. de uma forma geral, 
promove-se o conceito de que a investigação e as 
atividades no espaço devem ser realizadas em cola-
boração com outras nações e com a perspetiva 
de bem-estar geral. o instrumento legal de maior 
relevo que preconiza o uso do espaço para fins ex-
clusivamente pacíficos entrou em vigor em 1967, 
designando-se “tratado do espaço exterior” (tee3). 
este tratado é ambíguo e permite diferentes inter-
pretações relativamente à legítima defesa, poden-
do até considerar-se possível o uso de armas espa-
ciais. A sua única limitação explícita diz respeito à 
proibição de armas de destruição massiva no espa-
ço sideral ou em corpos celestes (art.º Iv do tee).

A armamentização

segundo Arbatov (2010, p. 31), o armamento ter-
restre antissatélite, a energia cinética, a energia 
dirigida e o nuclear, em sentido lato, podem ser 
utilizados como armas espaciais, empregues a 
partir do espaço e/ou no espaço contra mísseis, 
plataformas espaciais, aéreas, terrestres ou marí-
timas. Intencionalmente ou não, já se destruíram 
satélites utilizando, por exemplo, mísseis e mi-
cro-satélites, demonstrando a potencial vulnera-
bilidade da tecnologia associada aos satélites. 
A controvérsia que envolve os sistemas espaciais 
prende-se com o emprego de armas no espaço ou 
a partir dele e não com a utilização dos satélites 
para operações terrestres. Para alguns países, por 
exemplo o Canadá, os mísseis balísticos que atra-
vessam o espaço e atingem a terra não são consi-
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A militarização do espaço Ana Baltazar

[...] para qualquer ação militar, 
económica ou política, existe 
dependência tecnológica  
do espaço.

Militarização versus armamentização

O espaço, do ponto de vista jurídico, goza de livre acesso. O seu controlo é do interesse dos Estados, dada 
a real dependência tecnológica dos mais variados tipos de satélites no dia-a-dia das civilizações modernas. 
A militarização do espaço é uma realidade no sentido em que os seus recursos são utilizados nas ope-
rações militares desde a Guerra Fria e as suas estratégias dependem cada vez mais da tecnologia e dos 
seus avanços. Considerando o número de satélites operacionais em órbita, os Estados Unidos da América 
(EUA) e a Rússia são os países mais poderosos e, em simultâneo, os mais vulneráveis, na medida em que 
todas as suas atividades estão associadas à tecnologia espacial. Essa consciência de vulnerabilidade con-
duz as grandes potências à pretensão de garantirem para si e para os seus aliados o controlo do espaço 
através de, por exemplo, programas Anti-satellite weapons (ASAT). Diferente é a questão relativa à arma-
mentização que se cruza com questões de interpretação dos tratados, não havendo consenso relativo à 
definição de arma espacial ou operação militar espacial. A opção ASAT, ou qualquer outra que implique 
destruição no espaço, ou a partir do espaço, é controversa e desafiante para a comunidade internacional 
uma vez que se colocarão várias questões de índole económica, política, diplomática e legal. 



145

derados armas espaciais. outros defendem que 
qualquer sistema na terra que seja capaz de des-
truir um qualquer sistema espacial é uma arma 
espacial (Chun, 2006, p. 32) e para o’Hanlon 
(2004) qualquer missil balístico é um AsAt em 
potência (ver “Militarização versus armamentiza-
ção”). Países como a China, até por uma questão 
de prestígio, têm necessidade de mostrar que as 
grandes potências espaciais não dominam o espa-
ço e que existem outros países com conhecimen-
to tecnológico com quem, eventualmente, se po-
derá partilhar informação (cooperação).
de acordo com o preconizado no art.º III do já 
mencionado tee, existe o direito individual e co-
letivo de legítima defesa, inclusive de defesa pre-
ventiva. A questão da armamentização do espaço 
é uma discussão antiga que teve como resultado a 
assinatura de alguns tratados que, por si só, não 
são garantia de segurança, pois dependem das 
estratégias dos estados. segundo Couteau-be-
garie (2003, p. 878), as grandes potências, pela 
dependência que têm relativamente à tecnologia 
espacial, não têm interesse em promover corridas 
ao armamento espacial, dado que colocariam os 
seus satélites em perigo. No entanto, há evidên-
cias (e.g. AsAt, Space Laser, Kinetic Vehicles) de 
que estão a ser dados passos no sentido da arma-
mentização, o que nos poderá levar a pensar 
que será mais uma forma de demonstração de po-
der e menos uma intenção de utilização.
A 11 de janeiro de 2007, a China utilizou um AsAt 
para alegadamente destruir um satélite chinês 
que se encontrava numa órbita baixa. segundo os 
chineses, esta não é uma violação ao tee porque 
não destruíram satélites doutros países, ainda 
que tenham produzido lixo que pode afetar ou-
tros satélites. Mas a China não foi nem o primeiro 
nem o único país a demonstrar ter esta capacida-
de. os soviéticos iniciaram testes em 1968 e os 
eUA derrubaram, em setembro de 1985, o satélite 
P78-1 e em fevereiro de 2008 o UsA-193. Curiosa-
mente, são estes dois países quem mais defende 
acordos para controlo do armamento espacial.
o perigo de situações como estas, despoletadas 
pelas AsAt, é o de se poder provocar um clima 
de desconfiança semelhante ao da Guerra Fria. 
A armamentização do espaço, se ocorrer efetiva-
mente, trará uma nova capacidade à nação que 
o conseguir. Não só porque, dada a altitude eleva-
da, garante uma visibilidade quase global sem ser 
necessário movimentar forças num teatro (aéreo, 
terrestre ou marítimo), nem sequer ter homens 

a intervir diretamente em combate. Mas também, 
permitirá a destruição de mísseis balísticos antes 
do seu lançamento ou durante a fase de lançamen-
to. Por outro lado, a destruição de satélites de re-
conhecimento estará a interferir com as capacida-
des militares de “ver” de um determinado país. 
todavia a armamentização não é a única solução 
para proteger o espaço. existem sistemas passivos 
que o fazem, nomeadamente protegendo os satéli-
tes com hardware semelhante a filtros, ou utilizan-
do materiais que os protejam de embates ou de 
impulsos eletromagnéticos (e.g. pintura e blinda-
gem), ou ainda, dotando-os de sensores que lhes 
permitam reconhecer um ataque. outra técnica 
está associada à manobrabilidade entre órbitas 
e à redundância de satélites (e.g. o GPs), embora 
com custos elevados, quer no seu tempo de vida 
útil (a vida útil é diretamente proporcional à quan-
tidade de combustível que é consumido sempre 
que se muda de órbita), quer na sua produção e 
lançamento. Assim sendo, não se vislumbra que 
nos tempos mais próximos se assista a um conflito 
espacial, ou seja, que havendo competição entre 
diferentes estados, haja a consciência de um esta-
do querer assumir uma posição de incompatibili-
dade que coloque em causas os interesses do outro.

Considerações finais

Quando tratamos de tecnologia espacial, trata-
mos de uma indústria associada também ao dia-a-
dia das populações. se pensarmos apenas em 
termos de segurança, observamos que existe uma 
panóplia de funções que interessam, de uma for-
ma geral, aos estados: controlo de fronteiras, 
alerta precoce, monitorização nuclear, controlo 
de poluição, entre muitos outros. dada a comple-
xidade tecnológica e a variabilidade de meios, os 
estados unem esforços no sentido do desenvolvi-
mento de capacidades (e.g. lançamento, constru-

ção de satélites, tratamento e análise de dados). 
desta forma, a partilha de conhecimento, em al-
guns casos através de multinacionais, num meio 
algo vulnerável como o espaço sideral, conduz 
a uma situação em que os estados, ainda que co-
operem, também competem entre si. 
Na cena internacional existe a consciência de que 
quem controlar o espaço terá o seu poder na 
terra reforçado, na medida em que, para qual-
quer ação militar, económica ou política, existe 
dependência tecnológica do espaço. os satélites 
são indispensáveis nas operações militares, tanto 
para as comunicações, como para a informação 
relativa à observação e à navegação, pelo que é 
necessário compreender o impacto que a nega-
ção do seu uso tem nas mesmas, para que seja 
possível ter um plano alternativo. os dados obti-
dos a partir dos satélites, quando tratados, po-
dem significar superioridade informacional, que 
se traduz em poder. ter poder espacial (meios e 
capacidade de os utilizar) dá aos estados a possi-
bilidade de intervir ativamente e com relevância 
aquando das negociações dos tratados.
Não obstante as nações terem consciência de que 
o poder espacial é determinante na cena interna-
cional e de que o desenvolvimento da tecnologia 
associada é uma afirmação desse poder, tudo o 
que está ligado à tecnologia espacial envolve ele-
vados custos, afigurando-se que a fase de investi-
gação e partilha da mesma ainda se sobreporá a 
uma fase de confronto. Investir no desenvolvi-
mento de tecnologia espacial, e consequente-
mente ter acesso a essa tecnologia, não só é pres-
tigiante, como também promove a economia dos 
estados. n

Notas

1 Os chineses iniciaram o seu programa espacial em 1956, em 
parceria com a URSS.

2 China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, EUA, França, Índia, Irão, 
Israel, Japão, Reino Unido e Rússia.

3 Os depositários iniciais eram a URSS, Reino Unido e EUA. Atual-
mente existem 102 ratificações e vinte e seis assinaturas.
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Tratados relevantes para o espaço. Fonte: Autora.

10 outubro 1967

Treaty on principles governing the 
activities of states in the exploration 
and use of outer space, including 
the moon and other celestial bodies 
(Outer space treaty).

11 julho1984

Agreement governing the activities 
of states on the moon and other 
celestial bodies (Moon agreement).

1 setembro 1972

Convention on international liability 
for damage caused by space 
objects (Liability convention). 

3 dezembro 1968

Agreement on rescue of Astronauts, 
the return of astronauts, and the 
return of objects launched into 
outer space (Rescue agreement). 

15 setembro 1976

Convention on registration of 
objects launched into outer space 
(Registration convention). 

Satélites militares no espaço.
Fonte: UCS, 2013 — Nuclear Weapons and global security. Disponível em: http://www.ucsusa.org
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O ciberespaçO, tendo como porta de acesso 
a internet, tornou-se um verdadeiro mediador das 
relações sociais e um motor do desenvolvimento 
económico dos países mais desenvolvidos. assu-
mindo-se como global common, o ciberespaço 
não tem fronteiras definidas. O espaço físico perde 
significado e a comunicação entre os homens passa 
a ser dirigida pelo tempo de interação, num espaço 
virtual onde a informação está disponível online, 
independentemente do local e da hora do dia.
Num mundo hiperconectado, o ciberespaço  
é hoje palco de ataques lançados contra indivídu-
os, empresas, redes públicas ou privadas, infraes-
truturas críticas ou mesmo contra os sistemas de 
governação eletrónica do estado.

Ciberameaças e gestão do risco social

apesar do inegável valor associado ao ciberespaço 
e à internet, diferentes atores têm vindo a explora- 
-los de forma maliciosa para atacar a disponibilida-
de, integridade, autenticidade e confidencialidade 
da informação que circula em rede. só a análise 
das capacidades dos atacantes e a avaliação da 
probabilidade de um ciberataque permitirá per-
ceber como este pode afetar as infraestruturas de 
informação, quer individualmente, quer de forma 
agregada. Dependendo do impacto estimado, 
estes ataques podem configurar um risco social  
e colocar em risco as infraestruturas críticas, con-
sideradas vitais para a sobrevivência do estado.
entre as fontes de ciberameaças, identificam-se 
funcionários insatisfeitos, amadores, hackers, 
crackers, cibercriminosos, espiões de segredos 
industriais, hactivistas, terroristas e até estados. 
as motivações dos atacantes são bastante variáveis 
e estão associadas aos objetivos a atingir. por sua 
vez, estas ciberameaças (Denning, 1999; Nunes, 
2010) podem assumir a forma de intervenção 
social (ciberativismo, ciberhacktivismo), ações cri-
minosas (hacking, cracking, cibercrime, ciberes-
pionagem ou ciberterrorismo) ou mesmo a forma 
de atos de guerra (ciberguerra).
Devido ao impacto estratégico das ciberameaças, 
a gestão do risco social associado ao ciberespaço 
influencia cada vez mais a segurança e defesa dos 
estados. Os ciberataques podem vir a configurar 
uma situação de uso da força e até um potencial 
ato de guerra.

Moderna conflitualidade
e a militarização do ciberespaço

Os ciberataques podem ter origem em qualquer 
parte do mundo, são baratos, fáceis de lançar  
e apresentam grande eficácia, sem que muitas 
vezes seja possível detetar a verdadeira identida-
de do atacante. Os ciberataques têm ainda como 
vantagem estratégica o facto de apresentarem um 
impacto menor na opinião pública que as tradi-

cionais formas cinéticas de conflito ou guerra.
se um ataque cibernético atingir exclusivamente 
recursos e sistemas de informação, podemos dizer 
que estamos perante um ataque não cinético. No 
entanto, a maior parte destes ataques afeta também 
sistemas e infraestruturas físicas. Neste caso, apesar 
de lançado de forma virtual (não cinética), o cibe-
rataque pode ser considerado um ataque cinético, 
uma vez que origina, em maior ou menor grau,  
a disrupção e/ou destruição de sistemas físicos.
as estratégias de poder de alguns estados têm vindo 
a ser contrariadas, cada vez mais frequentemente, 
por operações de “contraestratégia” conduzidas por 
atores não-estado. em linha com esta visão, a inter-
net tem vindo a constituir um autêntico campo de 
batalha digital, sendo palco de constantes ações de 
retaliação entre hackers associados a diversos países 
e atores estratégicos. ainda que estas atividades não 
configurem, na maior parte dos casos, um envolvi-
mento direto dos mesmos, são vários os casos já 
detetados de redes de hackers associadas a atores 
estado.
a recente ocorrência de ciberataques lançados 
contra estados soberanos fez com que muitas das 
grandes potências mundiais tenham desenvolvido 
capacidades de recolha e análise de informações à 
escala global, nomeadamente com a justificação de 
que estas se tornam imprescindíveis à segurança  

e defesa nacional. O programa prisM1, tornado re-
centemente público por edward snowden (ex-fun-
cionário da Nsa), constitui um bom exemplo des-
te tipo de sistemas. O caso “WikiLeaks”2, em que 
foram revelados documentos secretos é apontado 
como uma motivação para o seu levantamento.
Um ciberataque poderá ser lançado para criar as 
condições ideais ou para maximizar os efeitos de 
um ataque militar convencional, como aconteceu 
em 2008 no caso da Geórgia. este tipo de ações mi-
litares levaram os eUa à recente criação do US Cyber 
Command, passando a assumir o ciberespaço como 
um novo domínio operacional, onde podem vir 
a ser conduzidas operações militares3. a crescente 
militarização da internet suscita assim uma preocu-
pação redobrada, pois não é possível ignorar que os 
ciberataques lançados ou patrocinados por estados 
são os que apresentam um maior poder disruptivo. 
alguns autores (rid, 2011) assumem a cibercon-
flitualidade como algo permanente, encarando-a 
não como atos de guerra, mas como atos de sabo-
tagem, espionagem ou subversão, afirmando que 
a “ciberguerra não terá lugar”. No entanto, apesar 
de tendermos a concordar que as “ciberameaças 
vieram para ficar”, teremos de atribuir à ciberguer-
ra, no mínimo, a mesma probabilidade de ocorrên-
cia que a qualquer outro conflito cinético.
No ambiente estratégico atual, nenhuma guerra 
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Modelo de análise e gestão do risco. Fonte: Autor.
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Impacto estratégico das ciberarmas. Fonte: Autor.
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poderá ser ganha exclusivamente com a utilização 
militar do ciberespaço (ciberguerra pura). No en-
tanto, também é certo que nenhuma campanha 
militar conduzida noutro qualquer domínio ope-
racional poderá ser ganha sem o ciberespaço.

Conflitos armados no ciberespaço

Um ataque cibernético é uma ação de contornos 
agressivos, cujos efeitos se fazem sentir tanto no 
mundo virtual como real. Um ciberataque pode 
consubstanciar um uso efetivo da força e constituir, 
por essa razão, um ato de violência. Neste âmbito, 
importa reconhecer que um ataque armado é a for-
ma mais grave de uso da força, mas que nem todo 
o uso da força constitui um ataque armado. Desta 
forma, um ciberataque que cause uma interrupção 
pontual de serviços não essenciais não pode ser 
considerado um ataque armado. No entanto, se 
este originar estragos sérios e de longo prazo em 
infraestruturas críticas ou serviços essenciais para 
a sobrevivência de um estado, considera-se que es-
tamos perante um ataque armado no ciberespaço.
constituindo um conflito armado no ciberespaço, 
para todos os efeitos, uma guerra conduzida no 
ciberespaço, a legislação que rege os conflitos ar-
mados (jus in bello) também terá que ser aplicada. 

Neste tipo de situações, o direito à legítima defesa 
e a possibilidade de retaliação por parte do estado 
atingido confronta-se com o problema da atribui-
ção, nomeadamente porque um ataque armado 
no ciberespaço poderá constituir um causus belli. 
Neste contexto, importa clarificar quem exerce  
o ónus da prova, qual o grau de probabilidade 
existente quanto à identidade do atacante e como 
será possível provar que um determinado estado 
se encontra por trás de um ciberataque.
O princípio da distinção (militar ou civil) e o prin-
cípio da neutralidade também constituem fatores 
importantes a considerar nos ciberataques. se, 
à luz do direito que rege a guerra, os ataques só 
podem ser dirigidos contra combatentes e ter por 
alvo objetivos militares, no caso dos ciberconflitos 
muitos dos atacantes não são militares e os recur-
sos utilizados pelas Forças armadas são hoje de 
duplo-uso civil-militar. a existência de um nexo 
de causalidade entre uma ação e o seu potencial 
impacto negativo poderá conferir o estatuto de 
beligerante a indivíduos ou grupos civis que con-
duzam operações no ciberespaço.
O princípio da neutralidade poderá também vir 
a ser desafiado pelos ciberconflitos pois estes são 
conduzidos num espaço aberto e sem fronteiras fí-
sicas, onde não é possível aplicar os princípios tra-
dicionais de jurisdição e exercício de soberania. se 
um estado neutral não conseguir impedir que um 
dos beligerantes lance um ciberataque através do 
seu território e esse ataque constituir uma ameaça 

séria e eminente para outro estado, poderá perder 
o seu estatuto de neutralidade e ver-se envolvido 
diretamente no conflito.
Todos os estados terão assim que ter uma ciber-
capacidade credível para poderem assegurar o di-
reito a afirmar a sua neutralidade. a incapacidade 
poderá, neste caso específico, ser assumida como 
um sinal de favorecimento de uma das partes, 
comprometendo o estatuto de neutralidade que 
se pretende assumir e afirmar.

Visão estratégica para um
futuro digital mais seguro

a persecução violenta de objetivos políticos utili-
zando exclusivamente o ciberespaço não se coloca 
atualmente mas não poderá deixar de ser perspeti-
vada no futuro, sob pena de se vir a comprometer 
a estabilidade do sistema político internacional. 
para reduzir a conflitualidade e aumentar o nível 
de proteção das infraestruturas críticas de informa-
ção, os países têm que rever o atual quadro legal, 
criar novas doutrinas, estruturas e meios para im-
plementar a sua estratégia nacional de cibersegu-
rança e ciberdefesa.
atendendo às dinâmicas competitivas e conflituais 
que têm lugar no ciberespaço, importa construir os 
fundamentos de uma base geradora de confiança  
e de um código de conduta, de forma a potenciar 
um modelo de utilização do ciberespaço cada vez 
mais livre e aberto, mas também mais seguro e pro-
tegido. só assim será possível aproximar as diferen-
tes legislações nacionais e convergir para a criação 
de uma base jurídica comum, facilitando o comba-
te ao cibercrime e a redução da ciberconflitualida-
de, tanto num plano nacional, como internacional.
Uma vez que o ciberespaço constitui um domí-
nio estratégico prioritário de defesa de valores  
e interesses nacionais (não alienável), a constru-
ção de um futuro digital para portugal passa ine-
vitavelmente por explorar sinergias nacionais e a 
cooperação internacional de forma a garantir em 
permanência a segurança e defesa do ciberespaço. 

Nesse sentido, atentos às estratégias emergentes 
de projeção de poder e aos novos vetores de uso 
da força no ciberespaço, importa avaliar as implica-
ções da ciberviolência e da ciberguerra na socieda-
de pós-moderna, aprofundando assim uma cultura 
de cibersegurança e ciberdefesa. n

Os ciberataques podem vir a 
configurar uma situação de uso 
da força e até um potencial ato 
de guerra.

Notas

1  PRISM é o nome de código atribuído a um programa secreto 
de vigilância eletrónica massiva lançado em 2007 pela National 
Security Agency (NSA), contando também com a participação da 
Agência Britânica GCHQ. 

2  WikiLeaks é uma organização internacional que, no seu site se in-
titula, online, não-lucrativa e jornalística, publicando informação 
secreta, notícias e fugas de informação provenientes de fontes 
anónimas. O website da organização foi fundado em 2006, na 
Islândia, pela organização ativista Sunshine Press.

3  A criação do U.S. Cyber Command foi anunciada em Junho de 
2009. Este novo Comando Militar declarou ter adquirido a sua 
plena capacidade operacional em 03NOV10. As operações no 
ciberespaço podem atingir objetivos tanto no ciberespaço como 
nos outros domínios (mar, terra, ar ou espaço).

.
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EnquadramEnto LEgaL da CibErVioLênCia E do uso da Força

As referências legais que regulam os conflitos entre Estados desde a II Grande Guerra Mundial são 
a Carta das Nações Unidas (ONU,1945) e a Convenção de Genebra (CG,1949). A Carta das Nações Unidas, 
legitima o recurso ao uso da força por parte dos Estados (o jus ad bellum) ao passo que a Convenção 
de Genebra, a principal fonte de direito humanitário internacional, regula a condução dos conflitos arma-
dos e é vista como a Lei da Guerra (o jus in bello).  
Como ação de contornos agressivos, um ciberataque pode refletir um uso efetivo da força e constituir, 
por essa razão, um ato de violência. Para caracterizar uma situação de uso da força no ciberespaço, 
o Manual de Tallinn (CCD COE, 2013) aponta oito critérios de eligibilidade: severidade, imediatez, dire-
cionamento, capacidade invasiva, mensurabilidade dos efeitos produzidos, carácter militar, envolvimento 
de Estados e presumível legalidade.
O ciberataque à Estónia em 2007 não pode, à luz destes critérios, ser considerado um uso efetivo da força 
devido tanto às suas consequências (não letais) como à identificação do seu originador1 (só foram identifi-
cados atores não-Estado). No caso do código malicioso Stuxnet, que em 2010 afetou o programa nuclear 
iraniano, a aplicação destes critérios aponta para o uso efetivo da força, se for provado que na sua origem 
esteve um Estado. No entanto, a menos que em autodefesa, a ação conduzida por esse Estado (não iden-
tificado) será considerada ilegal devido à ausência de autorização do Conselho de Segurança da ONU.
Quando um ciberataque constituir um “perigo grave e iminente” e ameaçar a sua soberania, um Estado 
pode invocar a necessidade de defesa para justificar a adoção de contramedidas. Neste caso, o Estado 
vítima poderá, de forma a poder defender-se, violar os direitos de outros Estados. A necessidade desta 
ação não requer a atribuição do ataque a outro Estado, podendo apenas ser invocada em circunstâncias 
excecionais e desde que não prejudique os interesses essenciais de outros Estados2.

1 A autoria deste ataque não foi oficialmente assumida mas tem vindo a ser atribuída à Rússia, supostamente em retaliação pela retirada 
da estátua de um soldado russo de um dos Jardins de Tallinn em 2007. 2 Aplica-se neste contexto o artigo 2º (4) e o artigo 51º da Carta das 
Nações Unidas (1945) que enquadra e legitima o direito à autodefesa individual e coletiva de um Estado membro da ONU (o Jus ad Bellum).
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Nos últimos dez aNos, as discussões sobre 
segurança cibernética foram se focando princi-
palmente em temas semelhantes, como os ata-
ques DDoS à infraestrutura econômica ou públi-
ca, fraude online e ataques de phishing, mas 
também em espionagem na esfera política e eco-
nômica. os delinquentes eram geralmente os 
mesmos, pelo menos nos meios de comunicação 
ocidentais e na maioria dos debates: hackers 
(muitas vezes retratados como seres antissociais 
pertencentes ao lado escuro), massas descontro-
ladas de script kiddies e, naturalmente, agentes 
de estados vilões, principalmente localizados na 
europa oriental e nos continentes asiático e afri-
cano. Como os debates sobre a segurança ciber-
nética foram dominados por interesses ociden-
tais, sempre houve um consenso de que seria 
necessária uma proteção contra intrusos na infra-
estrutura ocidental. Quase ninguém estava per-
guntando o que o ocidente estava fazendo por 
conta própria. embora a análise do código de 
Stuxnet mostrasse que este worm, a arma ciber-
nética mais poderosa descoberta até agora, foi 
provavelmente desenvolvido em escritórios oci-
dentais para destruir áreas industriais estrangei-
ras. enquanto o mundo ainda está esperando que 
vazem mais notícias sobre o Stuxnet, outro inci-
dente grave marcou os debates de segurança ci-
bernética em 2013: as revelações da espionagem 
online dos eUa contra os representantes políti-
cos, empresas e cidadãos de todo o mundo.

Os vazamentos da NSA

em junho de 2013, o jornalista norte-americano 
Glenn Greenwald começou a publicar, no jornal 
britânico The Guardian, as primeiras partes do 
que iria se tornar o caso mais abrangente de vigi-
lância internacional a partir da internet na histó-
ria da rede. o mundo já tinha visto ou ouvido falar 
de algumas formas de vigilância online no passa-
do, mas, desta vez, isso se tornou público por um 
país que sempre quis aparecer como um guardião 
da liberdade pessoal e da democracia, enquanto, 
na verdade, coletava secretamente dados pessoais 
de milhões de cidadãos de vários países, incluin-
do a comunicação de governos estrangeiros.
a informação que foi publicada pelo The Guar-
dian e outros jornais e revistas foi fornecida por 
uma fonte que tinha acesso direto à comunicação 
de dados pessoais na rede: edward snowden. 
snowden, 29 anos, ex-profissional informático da 
Cia, trabalhando através da empresa de consulto-
ria americana Booz allen Hamilton para a agên-
cia de segurança Nacional (Nsa) dos estados 
Unidos, explicou em uma entrevista dada a Glenn 
Greenwald, em Hong Kong, em 6 de junho de 
2013 que, durante seu tempo na Nsa (2009-
2013), teve a autorização oficial para acessar aos 

dados de comunicação de qualquer pessoa na 
rede. depois de ter percebido a dimensão da vigi-
lância realizada pelo governo dos eUa e as con-
dutas irresponsáveis de tratar tais dados privados, 
snowden já tinha decidido, em 2008, compartilhar 
seu conhecimento com o público. Passaram-se 
mais quatro anos até que ele fez o seu primeiro 
contato com Glenn Greenwald, e mais alguns 
meses até junho de 2013, quando os primeiros 
detalhes foram publicados. Naquele momento, 
snowden já tinha ido para Hong Kong para se 
proteger das autoridades norte-americanas. 
desde junho de 2013, houve frequentes atualiza-
ções no programa de vigilância do governo dos 
eUa. Ficou claro que as agências de segurança na 
austrália, Canadá, Nova zelândia e Reino Unido 
também estiveram envolvidas, juntamente com 
os eUa, conhecidas como os Five Eyes (FVeY ). 
Varias agências de inteligência destes países estão 
gerenciando programas de cooperação e bancos 
de dados, dos quais alguns são chamados PRism, 
XKeyscore, tempora e Boundless informant. 

Programa PRISM: Big Brother americano

o programa PRism (também conhecido como 
Us-984XN) é um seguimento de um projeto de 
vigilância que foi oficialmente interrompido em 
2007 após jornais americanos como o New York 
Times descobrirem e relatarem a interceptação 
pela Nsa de dados de tráfego que entraram e saí-
ram dos estados Unidos. Com o pretexto de pro-
teger o próprio país contra ataques terroristas, a 
administração Bush legalizou o PRism em 2007 
através do Protect America Act (que foi aprovado 
no mesmo ano e abriu a porta para as atividades 
de vigilância dos eUa em todo o mundo sem a 
necessidade de uma autorização judicial) e o FISA 
Amendments Act de 2008. a quarta emenda da 
constituição dos eUa, que inclui a proteção do 
indivíduo contra buscas sem decisão judicial, 
também foi declarada para não proteger o tráfego 
de dados uma vez que pertencia a cidadãos não 
americanos. isso significa que pelo menos uma 
parte da comunicação (seja o emissor ou o recep-
tor) pode ser um cidadão não americano. devido 
à infraestrutura atual da internet, ambos os par-
ceiros de qualquer comunicação poderiam estar 
fisicamente localizados fora dos eUa, no entanto, 
sua comunicação (seja a partir de maputo para 
Brasília ou de lisboa para luanda) pode certa-
mente passar através do território dos eUa, uma 
vez que o fluxo de dados não é definido automa-
ticamente pela distância mais curta.
a comunicação interceptada inclui e-mails, fotos, 
vídeos, chats, redes sociais e muito mais. entre os 
provedores mais afetados estão o Google, a mi-
crosoft e o Yahoo. mas a apple, o Facebook, o 
skype e outros também estão na lista da Nsa. 

mesmo os usuários de provedores localizados 
fora dos eUa não estão totalmente protegidos, 
uma vez que muitos provedores em todo o mun-
do usam a infraestrutura de telecomunicação dos 
eUa. além disso, há uma variedade de outros 
programas que são realizados por outros países, 
em cooperação com os eUa, que entregam infor-
mações aos eUa.

A cooperação internacional na vigilância
cibernáutica: o programa Tempora...

de acordo com edward snowden, não é só a Nsa 
que está envolvida na vigilância na internet, mas 
também as instituições parceiras em outros paí-
ses. Um dos mais importantes aliados identifica-
do até o momento é a agência de inteligência 
britânica Government Communications Head-
quarters (GCHQ) com o seu programa tempora. 
Portanto, a GCHQ está trabalhando em coopera-
ção com os principais provedores de telecomuni-
cação para interceptar o tráfego de internet em 
vários países. Um detalhe interessante é o fato de 
que, segundo o The Guardian, as grandes empre-
sas de telecomunicação no Reino Unido estavam 
dispostas a entregar mais dados para as agências 
de segurança do que foram pedidos pelo Regula-
tion of Investigatory Powers Act (RiPa). o RiPa 
está regulando a interceptação de dados de tele-
comunicação no Reino Unido desde 2000. este 
detalhe torna o setor privado um aliado da vigi-
lância de massa da internet, que certamente terá 
um impacto negativo em sua reputação pública 
e no relacionamento com seus clientes. a infor-
mação fornecida por snowden mostra, além do 
mais, que a GCHQ está tão envolvida na vigilância 
através da internet quanto a Nsa, e, provavelmente, 
ainda mais.

... o projecto XKeyscore...

outro tijolo no firewall de vigilância é o XKeysco-
re, um projeto de cooperação entre a Nsa e ou-
tras agências de inteligência como a Defence Sig-
nals Directorate da austrália e a Government 
Communications Security Bureau da Nova ze-
lândia. o XKeyscore é um sistema de análise de 
dados através da interface de usuário que usa a 
informação reunida por diferentes meios de vigi-
lância. Uma grande parte destes dados são  
e-mails capturados por varias agências ao longo 
dos anos, que podem ser acessados por qualquer 
usuário no banco de dados. este projeto mostra 
perfeitamente como os países participantes estão 
cooperando para se apoiarem mutuamente com 
os dados relativos não só aos estrangeiros, mas 
também aos seus próprios cidadãos. Uma vez 
que, por exemplo, os eUa não estão necessaria-
mente autorizados a coletar dados de comunica-
ção entre dois cidadãos americanos, somente as 
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agências de inteligência do Reino Unido podem 
fazer isso. Como todos os dados são armazena-
dos no mesmo banco de dados, todos os usuários 
têm acesso a tudo, independentemente da nacio-
nalidade do emissor ou do receptor.

... e o programa Boundless Informant

o Boundless informant é outra ferramenta usada 
pela Nsa e seus aliados para organizar os dados 
capturados através de meios diferentes. sua fun-
ção principal é a categorização de dados separa-
dos por países de origem para torná-los pesquisá-
veis por qualquer agente de inteligência. após 
uma captura de tela da interface do sistema publi-
cada pelo The Guardian, em junho de 2013, a Nsa 
estava em posse de mais de 97 bilhões de dados 
de todos os países do mundo. Pelo menos algu-
mas centenas de milhões deles são provenientes 
da américa do sul, onde o Brasil é o país com 
a maioria de dados coletados na região durante 
a operação chamada Silverzephyr, que se concen-
trou em todos os países latino-americanos. de 
acordo com a informação publicada por Glenn 
Greenwald no jornal brasileiro O Globo, a Nsa 
tinha um interesse especial nos dados militares 
e econômicos da região. a coleta de dados foi re-
alizada através do Facebook, do Gmail, do Google 
(busca), do Hotmail, do skype, do Yahoo e do 
Youtube. embora, como mencionado antes, é 
muito provável que a comunicação através de ou-
tros provedores também tenha sido capturada. 

Reações no Brasil

a vasta coleta secreta de dados realizada pela Nsa 
e seus parceiros representa o pior dos cenários 
de segurança de dados e privacidade. desde o dia 
em que edward snowden começou a publicar os 
detalhes sobre as atividades da Nsa, as empresas 
em todo o mundo mais uma vez reconheceram 
como é vulnerável a estrutura da comunicação 
global e o que isso significa para os seus próprios 
segredos corporativos. a espionagem através da 
internet é muito mais comum do que a maioria 
das pessoas pode pensar, e está provado que vem 
também daqueles que pretendem proteger seus 
aliados através de seu avanço tecnológico, en-
quanto, na realidade, eles criaram um cenário de 
insegurança e desconfiança. Não é só a espiona-
gem corporativa, mas também a vigilância siste-
mática de representantes políticos e das massas 
de usuários da internet em todo o mundo que 
contribuíram para um mundo cibernético menos 
confiável e, portanto, menos seguro.
em 24 de setembro de 2013, a presidente brasi-
leira dilma Rousseff declarou sua indignação du-
rante seu discurso de abertura na frente da 68ª 
assembleia Geral das Nações Unidas em Nova 
iorque, sobre as atividades de vigilância dos esta-
dos Unidos no mundo. durante seu discurso, ela 
também criticou as atividades de vigilância orga-
nizadas contra o Brasil. ela sublinhou que o argu-
mento de proteção largamente usado contra 
ameaças terroristas não justifica o comportamen-
to dos eUa, uma vez que o Brasil não estava 
apoiando o terrorismo e vive em paz com os paí-
ses vizinhos há mais de 140 anos. segundo seu 

discurso, o ciberespaço não deveria ser utilizado 
incorretamente como um instrumento de guerra, 
espionagem ou sabotagem contra outros países. 
o conteúdo de seu discurso já tinha sido aguar-
dado pelos analistas, uma vez que não foi a pri-
meira vez que a dilma abordou o tema. em julho 
de 2013, o jornal O Globo publicou um artigo 
explicando como a internet brasileira e a comuni-
cação telefônica estavam interceptadas pela Nsa. 
No dia 1 de setembro, o jornal O Globo publicou 
outro artigo, incluindo arquivos internos da Nsa 
que afirmavam que os eUa tinham interceptados 
e-mails e comunicações telefônicas da Presidente 
dilma. Uma semana depois, no dia 8 de setem-
bro, o mesmo jornal surgiu com a informação de 
que as redes de computadores da Petrobras tam-
bém foram alvos da Nsa. demorou pouco mais 
que uma semana para o governo brasileiro analisar 
a situação e enviar uma resposta para Washington: 
em 17 de setembro, a presidente declarou oficial-
mente que tinha cancelada sua visita oficial a 
Washington, que seria no dia 23 de outubro.

também em casa, o governo brasileiro tomou 
medidas para prevenir uma ulterior intercepta-
ção de redes de comunicação nacionais. em 02 
de setembro, o ministério das Comunicações de-
clarou que  estava trabalhando em um sistema 
nacional de e-mail que seria desenvolvido pelos 
serviços postais estatais, os Correios, juntamente 
com o serviço Federal de Processamento de da-
dos (serpro). a ideia original era desenvolver um 
serviço de comunicação segura para a transmis-
são de documentos digitais, que seria garantido 
por um certificado digital e que estava sendo pre-
parado mesmo antes de as atividades da Nsa se 
tornarem públicas. este serviço estava se concen-
trando principalmente nas empresas privadas e 
na comunicação governamental, enquanto um 
sistema semelhante para os cidadãos iria ser de-
senvolvido depois. devido à gravidade da situa-
ção, este plano foi modificado e, atualmente, os 
Correios estão trabalhando em ambos os siste-
mas para estar pronto em meados de 2014.
além da criptografia de comunicação, o governo 
também quer reduzir o fluxo de dados de usuá-
rios brasileiros da internet através de servidores 
com base nos eUa. Por esta razão, a presidente 
dilma pediu à Câmara dos deputados, por meio 
de nota oficial em 11 de setembro, para decidir 
sobre o marco Civil da internet, um projeto de lei 
que inclui passagens relativas à privacidade, liber-
dade de expressão e neutralidade da rede, mas 
também regras para o serviço de provedores es-

trangeiros, para armazenar dados de clientes bra-
sileiros no Brasil, em vez de transferi-los para 
servidores fora do país. No entanto, é muito pro-
vável que especialmente esta última ideia tenha 
sido desenvolvida mais em luz da próxima cam-
panha eleitoral presidencial de 2014, do que pela 
competência técnica.
depois de sua reunião em Brasília em 9 de outu-
bro, a presidente dilma anunciou, juntamente 
com o Ceo da iCaNN, Fadi Chehadé, a intenção 
de convidar os representantes de todos os seto-
res da sociedade a participar em um congresso 
internacional sobre a governança da internet, a 
decorrer em 2014. a iCaNN, a Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers, está atu-
almente em um processo de reestruturação para 
entregar mais influência para os atores de países 
que no passado não foram igualmente represen-
tados na organização. as posições firmes do Bra-
sil em relação às atividades da Nsa estão ofere-
cendo à iCaNN um parceiro forte na américa do 
sul. embora seja uma abordagem positiva pela 
iCaNN transferir partes de seu trabalho para paí-
ses como a singapura, a Índia, a turquia e o Uru-
guai (como aconteceu nos últimos meses) e, em 
seguida, abrir um diálogo com novos parceiros, 
como o Brasil, é importante considerar um deta-
lhe crucial. a governança da internet é baseada 
na abordagem de governança multissetorial dan-
do igual espaço para todos os atores da socieda-
de civil, do setor privado e dos governos. Quando 
a presidente dilma falou na frente da oNU, ela se 
referiu a uma abordagem multilateral, em vez de 
uma abordagem multissetorial. embora ela tenha 
mencionada a importância de outros atores, sua 
escolha de palavras também apontou para uma 
determinada direção, que não está principalmen-
te a favor da sociedade civil, do setor privado e 
dos usuários de internet. Parecia mais uma tenta-
tiva de tomar o controle de certas partes da infra-
estrutura da internet das mãos de um governo, 
mas não com a intenção de entregá-lo à socieda-
de e ao setor privado, mas para outros governos. 
se este for o caso, as consequências da vigilância 
da Nsa poderiam se tornar uma nacionalização 
da infraestrutura fundamental de ti em vários 
países. Já existe um número crescente de gover-
nos que começaram nos últimos anos a assumir o 
controle sobre a internet em seus próprios paí-
ses, desenvolvendo certas medidas de controle 
técnico. Caso as atividades da Nsa sejam usadas 
pelos governos para justificar medidas nacionais 
para proteger seus próprios dados, a internet se 
tornará um lugar cada vez mais restrito em um 
futuro próximo. n

A governança da internet  
é baseada na abordagem  
de governança multissetorial 
dando igual espaço para todos 
os atores da sociedade civil,  
do setor privado e dos governos.
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O fim da intervençãO da natO no afega-
nistão, planeado para 2014, aproxima-se. nessa 
altura a natO transferirá a responsabilidade da 
segurança do território afegão para as forças 
nacionais de Segurança afegãs, finalizando aque-
la que tem sido a maior operação de sempre da 
aliança e continuará a ser a prioridade operacio-
nal mais importante da organização até à transição, 
a International Security Assistance Force (iSaf). 
Porque uma das razões de existência da natO é a 
salvaguarda da segurança dos seus estados-mem-
bros, ela terá de continuar a responder às crises 
quando e onde elas acontecerem e por isso tem 
de se manter preparada. Segundo o seu secretá-
rio-geral1, este é o momento certo para planear 
e preparar o futuro da Organização, capitalizando 
a experiência retida e desenvolvendo as lições 
aprendidas no terreno. 
O último Conceito estratégico, aprovado em Lis-
boa em 2010, estabeleceu para os dez anos se-
guintes uma quantidade de novas realidades para 
a Organização, sendo de realçar a sua propensão 
para poder intervir em regiões não previstas 
no seu tratado original (out of area missions), 
bem como a sua preparação para intervir em ce-
nários multifacetados que podem ir desde o com-
bate ao terrorismo e ao extremismo violento, 
prevenção da instabilidade regional, erradicação 
das armas de destruição massiva, prevenção dos 
ataques cibernéticos, até às missões de apoio à 
paz ou humanitárias.
a panóplia de nações que têm vindo a participar 
na iSaf têm demonstrado que é possível opera-
rem militarmente em modo conjunto, mas tam-
bém que há ainda muito trabalho a desenvolver 
para se diluírem as diferenças entre as forças e se 
atingirem altos padrões de segurança e eficiência. 
está assim identificada a necessidade de se desen-
volverem processos operacionais, doutrina con-
junta e uma completa interoperabilidade entre 
as forças da aliança, bem como com as dos países 
parceiros.
É neste contexto que surge um novo conceito 
intitulado Connected Forces Iniciative (Cfi), que 
iremos sintetizar neste artigo.

O que é a CFI?

a Cfi é apresentada como sendo um conceito 
independente mas complementar da Smart 
Defence2. Smart Defence is about acquiring the 
necessary capabilities. CFI is about making 
these capabilities work together most effective-
ly3. tendo em conta o know-how e as lessons le-
arned identificadas, pretende-se que a Cfi seja a 
catalisadora de três elementos essenciais às 
forças: a formação, os exercícios e a tecnologia. 
estes três elementos deverão concorrer para o 
desenvolvimento e uniformização de procedi-

mentos, tendo em vista uma cada vez maior efici-
ência e interoperabilidade das forças.
no que respeita ao primeiro dos três elementos, 
pretende-se capitalizar a formação e o treino (in-
dividual e de forças), desenvolvendo-se a doutri-
na e os procedimentos aplicáveis aos requisitos 
essenciais das missões, bem como o treino de no-
vas capacidades, optimizando-se as sinergias pos-
síveis. 
este objectivo concorre directamente para o se-
gundo elemento – os exercícios. a realização 
exaustiva de exercícios pretende reunir e testar 
toda a formação obtida, mantendo as forças num 
elevado nível de operacionalidade. aqui a intero-
perabilidade e a eficiência são palavras-chave, 
tendo em conta que se pretende uma estreita co-
laboração entre as forças (NATO Forces Structure 
– da natO e de nações parceiras) e as estruturas 
de Comando (NATO Command Structure) e o 
uso efectivo de todas as capacidades postas à 
disposição. 
O terceiro elemento é fulcral para se terem forças 
modernas, eficientes e capazes de obter supre-
macia no campo de batalha – a tecnologia. den-
tro da sua estrutura, a natO tem dado especial 
atenção à ciência e tecnologia, incentivando e 
promovendo a descoberta e desenvolvimento de 
novos meios tecnológicos que ajudem o elemen-
to humano no cumprimento da sua missão. Para 
que as forças tenham sucesso operacional, para 
além da sua sustentabilidade, em que a compo-
nente logística é crucial, estas têm de estar devi-
damente apoiadas ao nível do comando e contro-
lo, das comunicações, das informações militares 
(intel) e com equipamento tecnologicamente 
fiável e actualizado.
Pretende-se que a Cfi seja o “veículo” para man-
ter as forças da aliança técnica e operacional-
mente aptas, através da transformação e do seu 
empenhamento contínuo.

CFI versus NRF: o que há de novo?

a cimeira de Praga, realizada em novembro de 
2002, para além do convite formal de adesão a 
mais sete4 estados europeus, introduziu uma 
nova estrutura de Comandos estratégicos (Allied 
Command Operations (aCO) e Allied Command 
Transformation (aCt)5, reorganizou e atribuíu 
novas missões aos Comandos Operacionais ( JfC 
Brunssum, JfC nápoles e o ex-JfC Lisboa) e 
anunciou a criação da NATO Response Force 
(nrf) pretendendo-se que esta força fosse the 
state-of-the-art aplicável a todas as forças dos es-
tados-membros. desde essa data e independen-
temente do empenhamento nas missões reais 
como a iSaf, as NATO Trainning Mission (iraque 
e afeganistão), a KfOr (Kosovo) e a SfOr (Bósnia-
Herzegovina), uma substancial parte do trabalho 

dos militares e civis da natO tem sido dedicada 
a dotar a nrf dos recursos e treino operacional 
que lhe proporcionem o seu principal objectivo: 
ser uma força avançada (initial entry force), alta-
mente disponível e capaz de efectuar operações 
a grandes distâncias e em situações de elevado 
nível de conflito – any mission, anywhere – com 
capacidade de mais eficazmente poder enfrentar 
ameaças assimétricas, incluindo conflitos com 
armas químicas, biológicas ou nucleares. 
O treino, certificação e manutenção das capacida-
des desta força tem sido efectuado pelas nações 
contribuintes e com a realização de grandes 
exercícios (Steadfast Jazz, Brilliant Arrow, etc), 
nos quais o comando e controlo, a coordenação 
operacional e a interoperabilidade das forças são 
testadas nos níveis operacional e táctico. estes 
exercícios envolvem sempre um número consi-
derável de efectivos e equipamento. Cumulativa-
mente, as experiências verificadas nas missões 
operacionais como a Unified Protector na Líbia 
e nas operações conjuntas, como a Operação active 
endeavour, ambas com a participação de nações 
parceiras6, recomendam a continuação do esforço 
de uniformização e de contínua preparação das 
forças.

apesar da sua exígua utilização7, a nrf continua-
rá a ser a catalisadora das atenções operacionais 
da natO, pelo que a Cfi irá estar vocacionada 
para canalizar grande parte dos recursos para 
esta força. Para o efeito está já a ser planeado, 
para 2015, um exercício LiveX (live exercise) 
de grande visibilidade (Trident Juncture) – com 
componentes virtuais e exercício real em terra, 
mar e ar, mais as forças especiais – que se destina 
a testar a coordenação da estrutura de Comando 
(nCS) com a estrutura de forças (fCS), tendo a 
nrf 2016 como centro das atenções. este exercí-
cio vai ter Portugal, espanha e itália como host 
nations e decorrerá na zona ocidental da europa, 
tendo como palco o atlântico e o mediterrâneo. 
a importância da nrf foi enfatizada na reunião 
de CHOds (Chiefs of Defense), realizada em norfolk, 
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pelo presidente do Comité militar da natO, o 
general Knud Bartels: “Revitalizing the NATO 
Response Force will be crucial to this endea-
vour ... I believe the NATO Response Force is the 
perfect platform to develop and refine common 
doctrines and bring transformation forward.” 
a Cfi é um projecto com objectivos ambiciosos 
que enfrentará inúmeras dificuldades mas que 
está a ser encarado com grande empenho por 
parte da cúpula da natO, tendo sido produzido 
pelo International Military Staff (imS) em 31 
de maio de 2013 um Plano de implementação8 
onde estão delineados todos os pormenores rela-
cionados com a formação, o planeamento, as nor-
mas, os exercícios, a avaliação e gestão global, e 
onde o referido exercício Trident Juncture já vem 
referenciado. este plano foi concebido de forma 
a que os seus capítulos possam ser alteráveis sem-
pre que necessário, demonstrando flexibilidade 
no desenvolvimento do conceito, mas também 
alguma incerteza face ao futuro, nomeadamente:
• qual será o empenhamento político das nações 
em relação ao seu financiamento e atribuição 
de forças (efectivos e equipamento); 
• como se coadunará o financiamento com o 
NATO Defence Planning Process (ndPP);
• como será a coordenação com a União euro-
peia e os seus programas de pooling and sharing;
• até onde poderá ir a interoperabilidade das 
forças, sobretudo com as nações parceiras, face 
a tão díspar diferença de doutrinas, processos 
e equipamentos; 
• qual vai ser o grau de integração das nações 
parceiras, por exemplo, em operações de defesa 
antimíssil ou de defesa cibernética, os quais en-
cerram um elevado grau de confidencialidade;
• sendo a nrf o fulcro da transformação, o que 
é que a Cfi pode dar ao resto da organização.

Ligar as Forças: uma NATO global?

a natO foi desenvolvida com base numa aliança 
de países europeus e norte-americanos, com uma 
grande propensão para a colaboração transatlân-
tica na defesa e segurança dos seus estados-mem-
bros. no entanto, a resolução dos conflitos armados 
das últimas décadas tem promovido um envolvi-
mento cada vez maior dos aliados, tornando-a 
na mais importante organização de segurança 
e defesa mundial, não existindo, actualmente, 
outro mecanismo defensivo credível para assegu-
rar a defesa dos estados ocidentais.
essa propensão tem vindo a ser cimentada com 
a formalização de uma rede de parceiros para a 
segurança (network of security partners) que 
conta hoje com mais de sessenta nações. a serem 
atingidos os objectivos da Cfi, a sua grande 
mais-valia estará na concretização de uma maior 
colaboração, integração e interoperabilidade das 
forças da Organização e também das forças par-
ceiras. a interoperabilidade implica uniformiza-
ção de doutrina, conceitos, processos, equipa-
mento e, sobretudo, o modo de pensar e agir. 
Se este desiderato for conseguido, a natO, para 
além de se tornar numa organização global, con-
seguirá congregar a participação activa de uma 
série de nações e disseminar o seu modus faciendi, 

ficando mais apta a agir em todo o mundo e em 
todo o espectro de situações e a obter consensos 
políticos mais facilmente.

Conclusão

a Connected Forces Initiative é um novo concei-
to que vem dar continuidade ao trabalho desen-
volvido nos últimos anos no que respeita à opera-
cionalidade das forças, sobretudo da nrf. É uma 
manifestação de valor acrescentado da natO, 
tentando capitalizar toda a experiência adquirida 
ao longo dos vários anos de missões e exercícios 
realizados. trata-se ainda de uma oportunidade 
de canalizar os recursos alocados à iSaf, para as 
novas necessidades da Organização na fase pós-
afeganistão, e na mira dos objectivos das forças 
da natO até 2020, aprovados na Cimeira de Chi-
cago – forças modernas, bem equipadas, treinadas, 
exercitadas e habilitadas a operar em conjunto 
e com parceiros em qualquer ambiente e na pre-
venção das ameaças transnacionais.
É crucial que, após 2014, depois de desactivada 
a iSaf, se continuem a canalizar os recursos para 
as novas missões da Organização, garantindo o 
financiamento das mesmas e combatendo o de-
créscimo de comparticipação financeira dos paí-
ses europeus em comparação com os eUa e o 
Canadá. até 1991, os gastos de defesa nos países 
europeus representavam quase 34% do total 
da natO, com os estados Unidos e Canadá 
cobrindo os restantes 66%. desde então, a parcela 
relativa aos países europeus caiu para 21%9. 
a implementação da Cfi vem complementar o con-
ceito de Smart Defence, nomeadamente no que 
respeita a uma maior colaboração entre os estados-
membros, através das suas indústrias e no desen-
volvimento de projectos conjuntos e estudos de 
investigação e desenvolvimento, em benefício da 
operacionalidade das forças e do aumento da segu-
rança dos estados-membros. a Cfi será mais um 
contributo para o processo de transformação da 
natO e o seu sucesso passará pela vontade e 
empenhamento na partilha de capacidades dos 
aliados.■n

Notas

1 Anders Fogh Rasmussen, discurso de 02FEV em Munique na 
Munich Security Conference 2013.

2 O programa Smart Defence envolve as instâncias militares com 
a indústria e outras áreas da economia dos Estados-membros 
e consiste num pacote de projectos multinacionais, que objec-
tivam uma melhor eficiência operacional, uma eficiente protec-
ção das forças, vigilância eficaz e melhor formação, tudo isto de 
forma partilhada entre as nações e com economia de recursos.

3 Discurso do Secretario General da NATO no Seminário do Allied 
Command Transformation em 28FEV2012.

4 Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia, Eslováquia e Es-
lovénia.

5 Respectivamente ex-Allied Command Europe (ACE) e Allied 
Command Atlantic (ACLANT).

6 Rússia e Ucrânia já destacaram navios, Israel e Marrocos par-
ticipam com pessoal e Finlândia, Suécia e Geórgia mostram 
interesse em participar.

7 Apesar de todo o empenhamento em redor da NRF, esta Força 
de 15.000 efectivos, nunca foi usada em situação de guerra, 
apenas tendo sido activadas algumas componentes em 2004 
nos Jogos Olímpicos na Grécia e nas eleições no Afeganistão 
e em 2005 no apoio às catástrofes no Paquistão (terramoto) 
e nos Estados Unidos (furacão Katrina).

8 Connected Forces Initiative Implementation Plan, NATO HQ 
SACT, 5000 TSC GXC 0010/TT-9090/Ser: NU0360, 31 Maio 2013

9 RASMUNDSSEN, Anders Fogh — NATO After Líbia 
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Com o fim da Guerra fria, passa a haver uma 
grande abertura no cenário internacional, não 
somente para o surgimento de novas problemati-
zações acerca da realidade internacional, mas 
também para a atuação de diferente atores em 
esferas que anteriormente eram entendidas 
como exclusivas dos estados. em poucas esferas 
tal transformação é tão proeminente como na es-
fera securitária. Nesta esfera, é claramente visível 
que o pensamento securitário da lógica bipolar, 
moldado essencialmente para os conflitos arma-
dos diretos entre estados, transforma-se de modo 
a considerar outras formas de conflitualidade. 
mais do que isso, enquanto no passado esta era 
uma esfera na qual os estados atuavam quase 
com exclusividade, do final da Guerra fria em 
diante, outros atores vêm ganhando cada vez 
mais relevo relativamente à conflitualidade inter-
nacional. este é claramente o caso das empresas 
militares privadas (emPs). Nesse sentido, este 
breve ensaio busca apresentar, muito sucinta-
mente, a discussão em torno deste ator.

Enquadramento das empresas
militares privadas

a dimensão não estatal da violência pode parecer 
recente para os contemporâneos do estado mo-
derno, sobretudo para os que têm um entendi-
mento weberiano do mesmo e, portanto, vêem 
no estado o portador do monopólio do uso legí-
timo da força. Contudo, a contratação de tropas é 
tão velha quanto a própria guerra (Singer, 2003: 
19 e 38). a gradual exclusão do ator privado no 
tocante à violência ocorre somente com a ascen-
são e, sobretudo, fortalecimento do estado mo-
derno. mais do que isso, é somente com propaga-
ção das ideias da revolução Gloriosa (1688) e 
com os ideais nacionalistas da revolução france-
sa (1789) e das Guerras Napoleônicas (1793-
1814), que a guerra passa a ser uma questão na-
cional (Paulo, 2005: 122-123).
relativamente a esta reemergência do ator priva-
do no tocante à violência e à guerra, pode-se ob-
servar as suas origens em dois momentos. Primei-
ramente, nos anos cinquenta com o surgimento 
das empresas de segurança privada, cujo objetivo 
era a prestação de serviços a entes não-estatais no 
plano interno e, posteriormente, ao longo da dé-
cada de setenta, quando tais serviços começaram 
a estender-se a esferas antes dominadas pelas 
forças armadas (Correia, 2005: 128). apesar de a 
oferta de tais serviços ter crescido com o passar 
do tempo, a forma de classificar tal prestação de 
serviços, sobretudo na dimensão militar, ainda 
não é homogênea.
Para fred Schreier e marina Caparini, a divisão é 
feita entre empresas militares privadas e empresas 
de Segurança Privada (2005: 17-33). Já para david 

Shearer, a diferenciação deve ser, por exemplo, 
entre: empresas militares independentes, em-
presas por Procuração, empresas de Segurança, 
forças ad hoc e estados Privatizados (1999). Con-
tudo, tais tipologias pouco clarificam, dada a 
enorme dificuldade de diferenciá-las no terreno e 
também por não abrangerem a totalidade de ser-
viços prestados por tais empresas. devido a isso, 
o estudo de Peter Singer é uma esclarecedora 
contribuição. Para Singer, todas estas empresas 
são militares e devem ser analisadas relativamen-
te ao seu envolvimento em um determinado 
conflito. assim, a divisão para Singer seria: (1) 
empresas militares de apoio, responsáveis por 
serviços militares suplementares como, por 
exemplo, logística, suporte técnico, transporte e 
suprimentos; (2) empresas militares de Consul-
toria, caracterizadas pelo aconselhamento e trei-
namento ou reestruturação das forças armadas 
do cliente, e (3) empresas militares de Provisão 
de meios, caracterizadas pela sua atuação no pla-
no tático e oferta de serviços no campo de bata-
lha, passando inclusive pelo real engajamento no 
conflito (Singer, 2003: 91).

As causas da emergência das empresas
militares privadas

São inúmeras as causas da emergência desse ator 
e do crescimento dessa indústria no cenário in-
ternacional. Contudo, é possível identificar al-
guns fatores-chave. Pedro Correia identifica, por 
exemplo, “a emergência do neoliberalismo nos 
finais do século XX e o consequente esvaziamen-
to do papel do estado em áreas que sempre lhe 
estiveram reservadas” (2005: 128). Consequente-
mente, há um aumento da narrativa relativamen-
te à privatização e da crença de que, por meio 
desta, uma maior eficiência, em várias áreas, seria 
alcançada (magalhães, 2005). esta mudança, rela-
tivamente à mercantilização da esfera pública, 
é algo que já acontecia na educação e na saúde 
e chega à esfera militar (Singer, 2002).
o fim da Guerra fria é também um fator crucial 
para o entendimento da emergência desse ator. 
Para robert mandel (2002), tal fator traz consigo 
duas dimensões – as do tipo pull e as do tipo 
push. referente à dimensão pull, vê-se a drástica 
diminuição realizada nos efetivos militares dos 
estados, dado que a enormidade dos mesmos 
não fazia mais tanto sentido no mundo pós-Guerra 
fria. essa grande diminuição das tropas, aliada a 
uma significativa reestruturação organizacional 
militar, levou a uma alta disponibilidade tanto de 
equipamentos bélicos quanto de mão-de-obra 
altamente qualificada no mercado internacional, 
ambos parte dos quadros militares dos estados 
nacionais no passado (Singer, 2002). relativa-
mente à dimensão push, é observado um elevado 

aumento na procura por esses serviços privados, 
sendo tal fato consequência de alguns aconteci-
mentos. Talvez o mais evidente seja uma maior 
relutância de estados centrais em envolverem-se 
em áreas instáveis. dessa forma, instabilidades 
que durante a Guerra fria estavam sob a alçada 
dos estados centrais, e eram controladas pelos 
mesmos, tornam-se mais difíceis de ser geridas. 
assim, cada vez mais, não somente organizações 
e corporações passam a demandar tais serviços, 
mas também governos e estados (mandel, 2002).

a revolução nos assuntos militares (ram) é ou-
tro dos fatores-chave para o crescimento da in-
dústria das emPs. a ram consiste essencialmente 
em quatro dimensões. Contudo, talvez a dimen-
são mais conhecida da mesma seja a tecnológica 
e a utilização intensiva da mesma no fazer a guer-
ra. Tal fato torna as forças armadas mais depen-
dentes de avançadas tecnologias, sendo assim um 
peso para o estado custear tal dinâmica o que, 
associado à lógica de privatização, abre enormes 
oportunidades para a proliferação das, e deman-
da pelas, emPs. Contudo, um olhar mais atento 
percebe que a ram não se trata somente de uma 
revolução tecnológica no guerrear, mas também 
de uma nova forma de fazer a guerra (rumsfeld, 
2002). assim, as outras dimensões da ram tam-
bém colaboram consideravelmente para o forta-
lecer e o propagar da utilização das emPs interna-
cionalmente. essas dimensões são: (1) a 
organizacional, com a sua elevada profissionaliza-
ção do militar e imensa flexibilidade demandada 
das forças armadas; (2) a dimensão conceitual 
com o alargamento no conceito de ameaça e opo-
sitor, e a sua necessidade de lidar com guerras 
simétricas, assimétricas e dissimétricas, cobrindo 
tanto o campo das guerras tradicionais quanto 
das novas (Kaldor, 1999) e talvez das novíssimas 
guerras (moura, 2005); assim como (3) a profun-
da mudança doutrinária com o esvaziamento do 
paradigma clausewitiziano e o aceitar da guerra 
fora da hierarquia da política e do escopo dos 
interesses nacionais e das forças armadas. Com a 
ram, e consequentemente o fim do monopólio 
paradigmático clausewitiziano, a guerra deixou 
de ser exclusivamente um instrumento racional 
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da política nacional. desse modo, a mesma deixa 
de ter, unicamente, o carácter da continuação da 
política por outros meios de Clausewitz (Correia, 
2002). Tal dinâmica, conjugada à diminuição do 
paradigma weberiano, abre largo espaço para o 
proliferar das emPs no cenário internacional.

As empresas militares privadas:
otimistas e pessimistas

muito da discussão e debate em torno das emPs 
no cenário internacional dá-se, por exemplo, no 
tocante à atuação destas nas operações de paz 
das Nações unidas (oNu). Contudo, o debate vai 
mais além e centra-se essencialmente na indaga-
ção relativamente a uma participação central das 
emPs no que toca à conflitualidade internacional. 
Para alguns, essa é uma das grandes discussões e 
avaliações que a comunidade internacional deve 
realizar, relativamente à transformação dos con-
flitos internacionais (Singer, 2002).
Para deborah avant, esse debate pode ser dividi-
do entre os “otimistas” e os “pessimistas”. dentre 
os “otimistas”, enquadram-se aqueles que vêm 
nas emPs, não somente uma maior eficiência, 
mas também um ator com reais capacidades para 
uma atuação melhor do que a atuação dos esta-
dos e organizações internacionais, nomeada-
mente a oNu, na transformação dos conflitos 
(avant, 2005). Para tais proponentes, a atuação 
destas só traria benefícios à comunidade interna-
cional, uma vez que tal ator seria mais eficiente, 
mais rápido, melhor e muito mais barato do que 
qualquer envolvimento onusiano, tornando a 
transformação dos conflitos tão simples quanto o 
escrever de um cheque (Brooks, 2000b: 33). 
Chega-se inclusive ao extremo exagero de cha-
mar as emPs de “messias”, pois estas teriam capa-
cidade de intervir efetivamente onde os estados 
não querem (ibid, 2000a). Portanto, é perfeita-
mente compreensível o enorme esforço realizado 
tanto para demonstrar a eficiência econômica 
deste ator (Paulo, 2005), quanto para descolar a 
sua imagem dos mercenários do passado (Shea-
rer, 1998; magalhães, 2005).
Contrapondo esta posição, estão os argumentos 
de suspeição e contrários à centralidade deste ator 
nas respostas à conflitualidade internacional. Para 
damian Lilly (2000), as emPs trazem alguns pro-
blemas e alguns pontos ganham proeminência 
na sua análise. o primeiro ponto é o facto de as 
emPs terem um escopo muito limitado de atua-
ção. Consequentemente, a sua efetividade no con-
flito seria também restrita. em seguida, damian 
aponta o fator de decisão política. mesmo não sen-
do claro quem dentro, por exemplo, da oNu fica-
ria responsável pela decisão da contratação das 
emPs, muito provavelmente a responsabilidade 
cairia sobre o Conselho de Segurança. dessa for-
ma, os obstáculos políticos alarmados pelos propo-
nentes das emPs continuariam existindo e apenas 
mudariam de foco. Nada impediria, também, a pro-
miscuidade dentro desse processo decisório, dado 
que os estados decisores poderiam não usar o re-
curso do veto no Conselho de Segurança somente 
quando empresas do seu país fossem chamadas 
a participar nas respostas aos conflitos.

Por último, Lilly aponta a proximidade das emPs 
com o mercenariato, ponto inclusive explorado 
com mais detalhe por Correia (2005), e a falta de 
responsabilização destas no caso de más práticas 
(2000: 59-60). Já para avant (2005), um dos pon-
tos principais de crítica é a diminuição do contro-
lo democrático que se teria com tal experimento, 
uma vez que as emPs somente prestam contas 
aos seus acionistas. outra crítica de destaque é a 
de deixar a segurança internacional e a transfor-
mação dos conflitos à mercê das lógicas de mer-
cado e de custos/benefícios (Singer, 2003). esse é 
um ponto de elevada preocupação, principal-
mente nos dias de hoje, quando a atual crise fi-
nanceira mostrou que é cada vez mais evidente 
que o mercado perfeito e autoregulável é algo 
ilusório. Por último, outro ponto bastante rele-
vante, mas ainda pouco tratado na literatura so-
bre o tema, exposto por Correia (2005), é a pos-
sível tendência para a perpetuação dos conflitos, 
uma vez que a existência e o prolongamento des-
tes são a fonte de receitas dessas empresas. dessa 
forma, o maior incentivo destas empresas pode-

ria ser o simples prolongar do conflito, mesmo 
este podendo ser contido rapidamente, de modo 
a terem mais lucros.

Conclusão

este breve ensaio lançou olhar sob um ator in-
ternacional de cada vez mais relevo, tanto no 
âmbito do cenário internacional, quanto das dis-
cussões acadêmicas, sobretudo no tocante à 
conflitualidade internacional – as emPs. ao lon-
go do mesmo, foi dado não somente um enqua-
dramento desse ator, mas também foram eviden-
ciadas as principais causas da emergência do 
mesmo no cenário internacional. Por último, 
este ensaio delineou os principais argumentos a 
favor, assim como as reticências primordiais, re-
lativamente à centralidade deste ator na transfor-
mação dos conflitos pelo globo. Nesse sentido, 
observando a dimensão da segurança internacio-
nal, percebe-se claramente que as empresas mili-
tares privadas são hoje um ator incontornável no 
que toca à conflitualidade internacional no nos-
so tempo. n
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O cOnceitO de “guerras nOvas”, surgido 
no ocaso do século findo num trabalho de Mary 
Kaldor (New and Old Wars: Organized Violence 
in a Global Era, 1999), ensaiava uma primeira 
abordagem sistemática das novas expressões de 
beligerância que se afirmaram na última década 
do século XX, produto do ambiente estratégico 
pós-ordem bipolar e sobretudo da globalização.
seis anos depois, numa segunda edição do mesmo 
trabalho (2006), a autora completava o conceito 
lançado anos antes com um novo, inspirado em 
particular pelo ataque da natO à sérvia e na in-
tervenção americana no iraque em 2003: a “guerra 
espectáculo”. a guerra feita à distância, apostan-
do fundamentalmente no air power, com baixos 
riscos para quem a conduz e capaz de produzir 
impactos visuais de grande efeito nos média.
a dimensão espectáculo da guerra tinha já sido 
sublinhada em diversas acepções por autores 
como Pascal Boniface, Martin van creveld, Philip 
taylor ou Michael ignatieff. O conceito de “guer-
ra-espectáculo” envolve uma dimensão tecnoló-
gica mas também evoluções de ordem política, 
estratégica e cultural e reflecte de algum modo a 
forma como o Ocidente respondeu às novas ex-
pressões de beligerância e ao mesmo tempo a 
entrada em liça de novas legitimidades e doutri-
nas do emprego da força.
esta dimensão espectáculo da guerra começara 
a ganhar contornos no início da década de 1990 
na guerra do golfo de 1991. alvo de uma intensa 
projecção mediática, a guerra do golfo marcará 
a entrada em liça de uma nova geração de armas 
de precisão desenvolvidas a partir dos anos 70 
(A Revolution in Military Affairs) e simultanea-
mente de uma profunda evolução nas tecnolo-
gias da comunicação, que vão oferecer possibili-
dades inteiramente novas à cobertura mediática 
do conflito.
as câmaras de televisão levaram aos espectadores 
do mundo inteiro imagens em directo das explo-
sões e o tracejado das anti-aéreas nos céus noc-
turnos de Bagdade, apontaram as explosões das 
bombas no horizonte, mostraram o impacto dos 
mísseis Scud a explodir durante a noite em telavi-
ve. Pela primeira vez a guerra era transmitida em 
directo. as transmissões live da cnn e outras 
grandes cadeias de televisão fizeram do conflito 
uma guerra “em tempo real”. Os ecrãs das gran-
des cadeias televisivas projectaram uma imagem 
da guerra como uma espécie de gigantesco jogo 
de vídeo, animado por recursos de alta tecnolo-
gia e golpes de precisão cirúrgica.
Os mais críticos observariam que a live coverage, 
a reportagem em tempo real, tinha muito mais a 
ver com o espectáculo e com a excitação da acção 
em directo – ou mesmo de “não-acontecimentos” 
ou de acontecimentos manufacturados pelos 

média para consumo da audiência – do que com 
a realidade do terreno (caso do duelo entre os 
scud e os Patriot sobre os céus de telavive).1

e a operação foi “tanto mais fácil” quanto essa 
imagem de guerra correspondia afinal às expecta-
tivas da própria opinião pública” (Philip taylor).

A guerra em directo

em última análise a guerra real foi mantida fora 
dos ecrãs da televisão – tal como os responsáveis 
militares tinham programado. ao público chegou 
apenas uma visão “fabricada” – iconografia herói-
ca e limpa da guerra – a “ilusão das notícias”, na 
expressão de Jorge Pedro sousa.2 “a guerra live 
no golfo terá sido excitante, tanto para os média 
como para o público, mas a verdadeira guerra 
estava a ser travada noutros quadrantes – e, essa, 
não a vimos” – nota ainda Philip taylor.

de facto, muitos aspectos cruciais da guerra ocor-
reram, longe dos olhares indiscretos dos média 
e do público. só muito depois de a poeira do 
conflito ter assentado, a imprensa e o público se 
aperceberam de que a “tempestade do deserto” 
esteve longe de ser a guerra “limpa” e cirúrgica 
mostrada pelas televisões, que soldados iraquia-
nos tinham sido queimados vivos nas trincheiras, 
que as armas cirúrgicas eram em boa medida um 
mito e muitas proezas das armas high tech no 
golfo eram na realidade recriações feitas em 
computador.3 Philip taylor falou de “guerra real” 
e “guerra dos média” e essa distinção fez todo 
o sentido no golfo.
a transformação da cobertura da guerra numa 
espécie de grande show televisivo implica desde 
logo ajustamentos de monta na função do jorna-
lista. O repórter tende a ser cada vez mais parte, 
actor, desse ritual mediático da guerra. cabe-lhe 
fundamentalmente uma função de pivot (quase 
de entertainer, por vezes) do grande espectáculo 
reality show da guerra.4

O fenómeno acentuar-se-ia nos anos seguintes na 
cobertura das grandes expedições internacionais 
(guerra do golfo de 1991, intervenções da natO 
nos Balcãs, campanhas lideradas pelos eua no 
afeganistão e no iraque…). Momentos-chave na 
remodelação do quadro estratégico do pós-guer-

ra Fria, as intervenções militares dos estados uni-
dos, a solo ou liderando coligações internacio-
nais, assumiram a dimensão de gigantescos 
“rituais mediáticos”.5

em suma, o predomínio da imagem no processo 
informativo, a pressão da concorrência e a guerra 
das audiências impuseram o culto do “directo” e 
a aposta no imediatismo, privilegiando o ângulo 
espectáculo e o impacto emocional junto do pú-
blico.6 O conceito de infotainment, essa espécie 
de híbrido entre a informação e o entertainment, 
encontra aqui expressão paradigmática.

O modelo de Hollywood

a cobertura da guerra tenderia mesmo a assumir 
uma importância crescente no marketing dos 
média. a cobertura dos conflitos do golfo, do 
afeganistão ou do iraque constituíram uma ver-
dadeira benesse para as televisões, fazendo dispa-
rar as audiências dos espaços noticiosos. a cober-
tura da guerra mobilizava assim uma aposta sem 
precedentes dos média e toda uma panóplia de 
novos recursos tecnológicos – ao mesmo tempo 
que atribuía à “comunicação social” e aos seus 
agentes um novo protagonismo na gestão de cri-
ses e nos conflitos militares.
a hipermediatização dos conflitos conferia ao fe-
nómeno guerra uma presença e uma dimensão 
inteiramente novas no universo político e cultu-
ral das nossas sociedades. durante a guerra do 
golfo de 1991, os conflitos balcânicos dos anos 
seguintes, ou as campanhas dos eua no afeganis-
tão (2001) e no iraque (2003) a guerra instalou-
se no quotidiano do cidadão comum através dos 
média e passou a fazer parte do nosso imaginário 
político e cultural.7

nos Balcãs os média apostaram muito no impac-
to emocional das imagens-choque dos massacres, 
dos corpos mutilados, das populações em fuga e 
no conflito do Kosovo os instrumentos da batalha 
da propaganda entre a natO e o regime de Milo-
sevic foram as imagens da limpeza étnica, dos al-
baneses em fuga, dos rostos apavorados, das his-
tórias de terror contadas pelos refugiados, 
enquanto a propaganda sérvia jogava muito nas 
imagens de destruição provocada pelos bombar-
deamentos aéreos e na evocação das memórias 
do assalto das forças hitlerianas à Jugoslávia na ii 
guerra.
a manipulação mediática e política dos impactos 
emocionais produzidos pelas imagens televisivas 
acentuou-se ainda no pós-11 de setembro, em 
particular na guerra do iraque em 2003. a ques-
tão da “narrativa” assume particular sensibilidade 
no confronto entre o Ocidente e o islão. grande 
parte da batalha contra os insurrectos no iraque, 
os talibã, a al Qaeda e o jihadismo é travada em 
torno do impacto e da manipulação das imagens.
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a al Qaeda desenvolveu os seus próprios instru-
mentos e sistemas mediáticos, centros de produ-
ção (a sahab Media), e redes de distribuição num 
esforço para amplificar o impacto das suas acções 
junto das audiências-alvo.8 em última análise – ob-
servou Kenneth Payne, para as organizações terro-
ristas “a acção física é apenas um instrumento para 
conseguir um resultado de propaganda”.9

Bryan g. Whitman, subsecretário da defesa de ge-
orges W. Bush, principal arquitecto do plano de 
estratégia mediática americana para o afeganistão 
e um dos inspiradores do embedding, a integração 
dos repórteres nas unidades militares americanas 
em acção, concebeu que a melhor forma de conse-
guir um efeito de propaganda capaz de conquistar 
o apoio do público americano à guerra era tornar 
a guerra semelhante a um filme de Hollywood, 
inspirando-se no êxito do documentário televisivo 
sobre as forças americanas no afeganistão “Profiles 
from the Front Line” ou de Black Hawk Down 
(2001) que transformou o desastre americano na 
somália num êxito cinematográfico.10

no conflito do iraque (2003) as televisões e o 
público descobriam com o embedding um novo 
e espectacular ângulo na cobertura da guerra. 
a transmissão live dos bombardeamentos em 
Bagdade, as imagens das colunas militares em 
plena progressão sob o fogo inimigo ofereceu ao 
público uma vivência palpitante da guerra. e os 
efeitos visuais, o jogo das bandeiras, os acentos 
épicos spots e das bandas assumiram nítidos 
contornos hollywoodescos, cumprindo afinal os 
objectivos traçados pelo Pentágono.

Jornalismo em questão

ultrapassada a excitação das longas maratonas no-
ticiosas, da reportagem live e dos intermináveis 
directos a partir dos campos de batalha dos Balcãs 
ou do golfo, o balanço da cobertura dos conflitos 
das últimas duas décadas revelar-se-ia polémico. 
tanto para a evolução da guerra (ver “a “guerra 
virtual””) como para o próprio jornalismo.

a revelação a posteriori de situações de manifesta 
manipulação da informação em cenários como a 
guerra do golfo de 1991, os conflitos balcânicos 
da década de 1990 ou, mais recentemente, as 
campanhas do afeganistão do iraque colocaria 
muitas questões incómodas.
editores e jornalistas viram-se mesmo acusados 
de se prestarem à manipulação, de ceder ao efeito 
fácil do espectacular em detrimento da informa-
ção sólida e verificada e obrigados a uma séria 
reflexão sobre o seu próprio trabalho e sobre as 
suas responsabilidades.11 no Kosovo os média 
foram acusados de abdicar sistematicamente de 
uma agenda própria e colarem-se inteiramente 
à estratégia informativa da aliança e as grandes 
cadeias de televisão como a cnn ou a Fox news 
pareceram apostadas em chamar a si a missão 
de justificar a intervenção.12

nessa “guerra de representações” que marca os 
conflitos contemporâneos, as acções de percep-
tion management e a guerra psicológica tendem 
a assumir um papel estratégico cada vez mais cru-
cial em acções destinadas a criar realidades e con-
textos políticos forjados, a gerar e a encenar rea-
lidades virtuais.13

a “guerra espectáculo” tem por isso um longo 
futuro à sua espera. O que atribui um enorme 
papel aos média tradicionais – e, cada vez 
mais, novos espaços comunicacionais como as 
redes sociais – ao mesmo tempo que lhes lan-
ça, e a toda a sociedade, um repto de enorme 
responsabilidade. n

Notas

1 Moorcraft, Paul e taylor, Philip — Shooting the Messenger 
– The Political Impact of War Reporting. Washington: Potomac 
Books, 2008. 

2 “a guerra do Golfo na imprensa portuguesa de grande expan-
são”, Biblioteca online de ciências da comunicação da Univer-
sidade da Beira Interior (Bocc ), 2002.

3 Ver, BIddle, Stephen — “Victory Misunderstood: What the Gulf 
War tells Us about the future of conflict”. International Secu-
rity. Vol. 21, n.º 2. 1996.
KUrz, Howard — Media Circus. Nova Iorque: New york times 
Books, 1993.

4 dayaN, daniel e Katz, elihu — Media Events: The Live Broad-
casting of History. Harvard University Press, 1994.

5 BadSey, Stephen (ed.) — The Media and International Secu-
rity – The Sandhurst Conference Series. londres: frank cass, 
2000.

6 HacHteN, William — The World News Prism – Changing Media 
of International Communication. 4.ª edição. Iowa: Iowa State 
University Press/ames, 1996.

7 WoltoN, d. — War Games – L’ Information et la guerre. Paris: 
flammarion, 1991.

8 “the Media at War. Ideology, Insurgency and journalists in the 
firing line”. RUSI. Vol. 153, n.º 1. fevereiro de 2008, .

9 Idem.
10 KNIGHtley, Philip — The First Casualty: The War Correspon-

dent as Hero, Myth Maker and Propagandist from the Crimea 
to Kosovo. Baltimore: John Hopkins University Press, 2002.

11 JoHNStoNe, diana — “Seeing yugoslavia through a dark 
Glass: the Ideological Uniformity of Media 2000”. VIrIlIo, Paul 
— Stratégie de la Déception. Paris: Galillée, 1999.

12 HaMMoNd, Philip; HerMaN, edward — Degraded Capability: 
The Media and the Kosovo Crisis. londres: Pluto Press, 2000.
Goff, Peter — The Kosovo News and Propaganda War. Viena: 
the International Press Institute, 1999.

13 Valle, alexandre del — Guerras contra a Europa. lisboa: 
Hugin, 2001.

A “GUERRA VIRTUAL”

Michael Ignatieff chamou ao conflito do Kosovo (Março-Junho de 1999) “guerra virtual”, travada por 
controlo remoto e em que “todos os cidadãos da Nato foram mobilizados, não como combatentes, mas 
como espectadores” da televisão (Virtual War: Kosovo and Beyond, 2001). o Kosovo foi uma guerra 
“para os que estavam no terreno”, mas para os cidadãos dos países da Nato foi “um acontecimento 
virtual”. Na mesma linha de análise, colin McInnes diz que a guerra se transformou para muitos numa 
espécie de spectator sport (Spectator Sport War: The West and Contemporary Conflict, 2002).
James der derian fala de uma “guerra virtuosa”, high tech e low risk fabricada por uma nova aliança 
“militares-indústria-média-entertainment” em que “guerras feitas-para-a-televisão e filmes de guerra de 
Hollywood se tornam indistintos, jogos de guerra militares e os videojogos de computador se confun-
dem” (Virtuous War: Mapping the Military-Industrial-Media-Entertainment-Network, 2009).
der derian alerta para que “a nossa obsessão actual com a tecnologia bélica” alimentada pela quimera 
da guerra virtuosa está a surtir o efeito perigoso de nos “desligar da realidade da guerra”. e o exemplo 
do Kosovo, “uma guerra feita pelas forças dos estados Unidos e da Nato, mas em que foram apenas 
os sérvios e os albaneses a morrer”, leva Ignatieff a evocar o cenário perturbador de “as guerras virtuais, 
muito mais fáceis de travar, se transformarem na forma de as superpotências imporem a sua vontade 
no próximo século”. 
e Martin Bell, um dos mais experientes correspondentes de guerra da BBc, apontou as responsabilidades 
dos média e dos jornalistas acusando-os de se renderem a uma agenda divorciada da realidade da guerra, 
da percepção dos que são atingidos por ela. o resultado foi que os média “embelezaram”e “falsificaram” 
a guerra, legitimando-a de algum modo. “Não admira que esta geração de políticos (que não conheceram 
directamente a guerra) recorra a ela tão facilmente”— alerta o jornalista (The Death of News, 2008).
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A guerrA entre a rússia e o império otomano 
tinha rebentado meses antes. Quando, em Feve-
reiro de 1854, a Inglaterra e a França decidiram 
intervir na contenda, o The Times de Londres 
convidou um jornalista, o irlandês William Howard 
russell, a acompanhar a força expedicionária 
britânica. era o início de uma longa e conturbada 
história de convívio entre militares e jornalistas 
em cenário de guerra.
A presença do repórter no conflito da Crimeia 
(1853-56) vinha coroar uma das expressões mais 
marcantes das grandes mudanças que transfor-
mam as sociedades ocidentais ao longo do século 
XIX: a implantação da imprensa. O crescimento 
da população, os progressos da instrução, uma 
série de avanços técnicos na arte da impressão e 
sobretudo a explosão das comunicações afirmam 
definitivamente o papel dos jornais.1 Três anos 
antes das primeiras reportagens de russel, em 
1851, a Reuters instalara a primeira agência mun-
dial de notícias em Londres, com base no surgi-
mento da primeira linha de telégrafo, em 1851.
As cartas de russel para o Times denunciam a má 
preparação das tropas, a incompetência dos ge-
nerais, as duras condições de vida dos soldados 
e valem ao repórter sérios choques com os oficiais 
britânicos. Os generais receiam que os despachos 
do campo de batalha para os jornais possam 
provocar reacções do público ou, pior, “passar” 
informações ao inimigo. As revelações do Times 
teriam com efeito consequências em Londres, 
colocando em xeque o governo e as chefias 
militares.2 O conflito da Crimeia assinala o nasci-
mento da ideia de uma cobertura independente 
da guerra, mas ficará igualmente marcado pela 
primeira ordem de censura militar. 
A imprensa instala-se nos campos de batalha. 
Quatro anos mais tarde, a guerra Civil Americana 
(1861-65) contaria já uma com ampla cobertura 
jornalística – só do lado da união havia cerca de 
meio milhar de correspondentes, e é introduzido 
um sistema de acreditação dos jornalistas.
Figuras como Abraham Lincoln aperceberam-se 
rapidamente de que os jornais eram uma das chaves 
para manter o apoio popular. e os responsáveis 
dos dois lados não olham a meios para manipular 
a imprensa ou silenciar qualquer informação capaz 
de servir o inimigo. Os choques entre comandan-
tes dos dois lados e jornalistas multiplicam-se 
– mesmo se muitos jornalistas abraçam aberta-
mente a causa de uma das facções e se envolvem 
mesmo em combates.3

O secretário da união edwin Stanton impõe a 
censura, manipula números de baixas, prende 
editores, e ameaça jornalistas com o Tribunal 
Marcial. O governo Federal assumiu o controlo 
das principais linhas de telégrafo do país em Abril 
de 1861 e chegou a ”arregimentar” a Associated 

Press, a primeira agência noticiosa de dimensão 
nacional, lançada em plena guerra civil.
O número de correspondentes de guerra presen-
tes nos conflitos aumentaria rapidamente no vi-
rar do século. O conflito franco-prussiano (1870-
71) assistirá ao desencadear de uma acesa 
competição entre jornais e jornalistas.

A era da rádio

O início do século XX assiste a um verdadeiro 
boom da imprensa no mundo ocidental, com a 
subida vertiginosa do número de títulos e das ti-
ragens. O conceito de “opinião pública” ganha 
corpo. A imprensa tinha-se definitivamente insta-
lado na cena da política – e da guerra. 
Os avanços tecnológicos permitem uma acentua-
da evolução na arte da guerra, ao mesmo tempo 
que o telefone e a evolução do telégrafo, das câ-
maras fotográficas e das técnicas de impressão 
ofereciam novos recursos à imprensa. Com a 
“guerra total”, que irá ser subitamente revelada 
pelo conflito de 1914-18, o público, até então 
mantido longe da batalha, passava a ser um factor 
a ter em conta na conduta da guerra. 
Quando eclode a grande guerra, as elites políticas 
e militares estão conscientes dessa nova realidade 
e criam instituições para gerir a informação que 
vinha das frentes através dos jornais, (War Press 
Bureau, Bureau de la Presse, Kriegs Presseamt) e 
um sistema de censura militar estrita. 
Os jornalistas eram vistos como parte do esforço 
de guerra. Correspondentes seleccionados são 

integrados em unidades britânicas, usam uniforme 
e têm direito a todos privilégios de oficiais. em 
geral, a imprensa aceitou prontamente a missão 
patriótica que lhes era exigida, editores e repór-
teres acatam o controlo das notícias e refreiam a 
publicação de informações comprometedoras.4

A imprensa ameaçava agora cada vez mais apagar 
a distância entre as frentes de combate e a frente 
civil. Mais do que censurar, governos e responsá-
veis militares tenderiam doravante a ditar ou pelo 
menos a influenciar a agenda dos jornalistas e 
editores.
O esforço de propaganda e o factor opinião pú-
blica tiveram um papel sem precedentes na II 
guerra Mundial. Na esmagadora maioria dos paí-
ses envolvidos, a imprensa adere uma vez mais 
de alma e coração ao esforço de guerra da nação. 
O general eisenhower tratava os seus warcos 
(war correspondents) – os cerca de meio milhar 
de jornalistas do Press Corps ligado ao seu co-
mando – como oficiais do quadro. Nem por isso 
o controlo exercido sobre os “correspondentes 
de guerra” seria menos rigoroso ou a “censura 
de campo” menos dura.5

O conflito de 1939-45 assistiu ainda à entrada em 
força em cena de um novo medium – a rádio. 
As antenas da BBC e, nos estados unidos, da CBS 
desempenharam um papel crucial como instru-
mento de propaganda e de guerra psicológica. 
Os governos dispunham agora de um meio de 
contacto directo com o público e aperceberam-se 
de imediato das potencialidades da rádio como 
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Jornalistas e militares em cenário de guerra Carlos Santos Pereira

A GUERRA DAS IMAGENS

A importância da imagem na imprensa, e em particular na cobertura da guerra, afirmou-se desde a segunda 
metade do século XIX confundindo-se com a própria história dos correspondentes e guerra. A presença 
de inúmeros fotógrafos na guerra civil americana e as primeiras imagens de soldados inimigos mortos 
deu uma nova dimensão ao trabalho jornalístico, bem como à propaganda. E o célebre magnata de im-
prensa William Randolph Hearst (a figura que inspirou o filme Citizen Kane) deu papel de relevo à ilus-
tração na cobertura do conflito hispano-americano de 1898.
Nas duas guerras mundiais assistiu-se a um trabalho particularmente cuidado da imagem. A guerra 
de 1914-18 foi amplamente ilustrada por fotógrafos e war artists. A imagem terá igualmente um papel 
de grande impacto na cobertura da Guerra Civil de Espanha (1936-1939). No conflito de 1939-45, 
os militares tentavam evitar que chegassem às famílias dos combatentes imagens angustiantes da situação 
dos seus próximos – nas filmagens de cenas de guerra só os inimigos mortos eram mostrados, e mesmo 
esses sem grande detalhe. 
Na memória da imprensa e da opinião pública, a guerra do Vietname ficou associada à entrada em cena 
da televisão no final dos anos 1960. Mas é ainda a fotografia que assume plenamente o seu papel em 
imagens poderosas, como a criança de oito anos, nua, a correr e a gritar de dor, fugindo às bombas de 
napalm (8 de junho de 1972), ou a execução sumária com um tiro na têmpora de um suspeito vietcong 
às mãos de um chefe da polícia de Saigão (1 de Fevereiro de 1968).
Se a Guerra do Vietname foi o primeiro conflito televisionado, as transmissões ao vivo da CNN e de outras 
grandes cadeias de televisão fizeram do conflito do Golfo, em 1991, uma guerra em tempo real e no 
Iraque 2003 recursos tecnológicos como o videofone asseguram uma transmissão imediata de imagens 
a partir do terreno.
A batalha passou definitivamente a travar-se tanto no ecrã como no terreno e a gestão da imagem passou 
a ser um elemento primordial na gestão dos conflitos e na condução das próprias acções militares.
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instrumento de gestão interna e de propaganda 
além-fronteiras.6

O grande sobressalto nas relações entre militares 
e jornalistas surgiria nos anos 1960 com o envolvi-
mento americano no conflito do Vietname. As di-
visões da sociedade americana em torno da guer-
ra, o progressivo degradar da situação militar no 
terreno, o clima de contestação política e a expo-
sição mediática a que o conflito da Indochina é 
sujeito fariam do Vietname um ponto de viragem.
Para muitos responsáveis americanos, foi a forma 
como a imprensa denegriu a campanha militar no 
Vietname (1965-73) que deitou a perder o esfor-
ço de guerra. “O verdadeiro inimigo americano 
e responsável pela derrota não foi o exército 
vietcong, mas sim a imprensa” – disse o general 
Westmoreland depois do conflito. Amplamente 
desmentida por estudos posteriores, a ideia con-
tinuaria durante anos a envenenar as relações 
entre militares e jornalistas.7

Para além da polémica, o dedo apontado pelos 
generais americanos aos jornalistas introduzia 
um elemento novo na evolução da guerra. Pela 
primeira tornava-se evidente a necessidade de le-
gitimar uma intervenção aos olhos da opinião 
pública. esse novo dado, observou M. Shaw, mu-
dou para sempre a arte da guerra.8

A “guerra dos media”

A intervenção militar no golfo em 1991 mobili-
zou uma aposta sem precedentes dos media. 
Milhar e meio de jornalistas vindos de todo o 
Mundo foram enviados para os pontos sensíveis 
na região para acompanhar as peripécias da expe-
dição militar contra o Iraque. 
Os responsáveis militares americanos assumi-
ram o controlo da “frente da informação”. A co-
ligação liderada pelos euA montou um sofistica-
do sistema de municiamento de informação 
sobre a guerra e impôs restrições particular-
mente severas aos jornalistas, limitando o acesso 
ao teatro de acção a grupos seleccionados de 
repórteres (“pool”).
A guerra do golfo seria também ela marcada por 
uma verdadeira revolução tecnológica, tanto no 
domínio militar, como no domínio específico das 
comunicações. Surge o “directo” a partir do teatro 
de acção, alterando profundamente a cobertura 
da guerra e criando aos militares novas dificuldades 
no controlo da informação. 
A cobertura do conflito do golfo seria ainda assi-
nalada pelo surgimento de uma plataforma glo-
bal que alteraria significativamente o panorama 
mediático mundial. Foi antes de mais através das 
câmaras da CNN que o mundo acompanhou a 
guerra e a cadeia de Atlanta chegou quase a trans-
formar-se numa espécie de canal de comunicação 
“para-oficial” entre os militares e políticos de am-
bos os lados.
A cobertura mediática dos confrontos militares 
entrava numa nova era. As guerras viviam-se dora-
vante “em directo”, ficando por isso directamente 
expostas aos olhares do mundo e à influência da 
opinião pública.9 equipados com os últimos re-
cursos das tecnologias de comunicação, os me-
dia tinham doravante a capacidade de condicio-

nar as decisões e de provocar respostas das elites 
políticas e militares a acontecimentos nacionais 
e internacionais”. 
A gestão das crises internacionais dos anos 1990, 
e em particular as “operações de apoio à paz” que 
pontuariam a década, vão colocar problemas 
novos nas relações entre os media e as forças 
multinacionais actuando sob a égide das Nações 
unidas ou, depois, da Aliança Atlântica. 
envolvendo um forte apelo às opiniões públicas, 
a presença dos media assume particular sensibili-
dade nestas missões. O chamado “do something 
factor”, ou seja, a pressão sobre políticos e milita-
res para agirem em situações de grande violência 
reveladas pelos media pressionam a agenda polí-
tica e militar.

O peso dos media assumiu um papel crucial na 
cobertura dos conflitos balcânicos dos anos 1990 
e em particular no Kosovo (1998-99). O ataque 
da NATO à Jugoslávia, na Primavera de 1999, 
foi marcado por um intenso duelo de propagandas 
e pela entrada em liça da Internet como fonte de 
informação alternativa e plataforma onde se cru-
zaram informações de diversas origens. O Kosovo 
ficaria assim como a primeira “guerra da Net”.10

O “efeito Al-Jazeera”

Os atentados do 11 de Setembro de 2001 em 
Nova Iorque e Washington e a grande “cruzada” 
contra o terrorismo reforçariam ainda a impor-
tância da frente da informação, colocando a 
manipulação mediática no coração da manobra 
estratégica. 
É em boa medida o efeito mediático que produz 
o impacto estratégico do 11 de Setembro. É ainda
no domínio do impacto psíquico e emocional 
que se joga o efeito real e o objectivo último das 
acções armadas jihadistas – mas também da pró-
pria campanha contra o terrorismo lançada pelos 
euA e das acções anti-insurrecionais desenvolvi-
das nos cenários do Iraque e do Afeganistão. 
A guerra do Iraque de 2003 terá sido decerto 
o conflito mais mediatizado da história. Para além 
do mais de 500 repórteres embedded “incorpo-
rados” pelas forças americanas, milhar e meio de 
jornalistas de todo o mundo foram deslocados 
para o Iraque e para os países vizinhos. A CNN, 
a BBC, a Fox News e outras mantiveram a guerra 
24 horas no ar, as cadeias generalistas deram-lhe 
amplíssimo espaço, os jornais dedicaram-lhe 
edições sucessivas, agências e jornais online 

despejaram em contínuo uma catadupa de infor-
mações sobre as peripécias do conflito. 
A guerra do Iraque ocorre sob o panorama de 
uma paisagem mediática já muito diferente em 
relação ao conflito do golfo de 1991. Os exclusi-
vos da CNN na primeira guerra do golfo deram 
lugar à cobertura de diversas estações america-
nas, europeias e do Médio Oriente. A Al-Jazeera 
afirmou-se como uma alternativa ao predomínio 
das grandes cadeias ocidentais, muito procurada 
no mundo árabe e cada vez mais no mundo oci-
dental. 
A cadeia do Qatar repetia assim a proeza já assina-
lada no Afeganistão – contar a guerra “do lado 
do inimigo”– rompendo uma vez mais o domínio 
absoluto dos media ocidentais nos últimos anos 
e perturbando seriamente a narrativa da guerra 
montada por americanos e britânicos. 
A Internet ofereceu também múltiplos contra-
pontos aos media convencionais. O duelo de in-
formações e de ideias teve no caso do Iraque uma 
dimensão específica – a guerra dos “warblogs” 
que conquistaram rapidamente um vasto público 
entre os internautas ou quantos procuravam faces 
menos mediatizadas e mais íntimas da guerra. n

Os atentados do 11 de 
Setembro de 2001 em Nova 
Iorque e Washington [...] 
reforçariam ainda a importância 
da frente da informação, 
colocando a manipulação 
mediática no coração da 
manobra estratégica.
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Um dos dilemas com que as informações se 
deparam no instrumento militar não é apenas a 
incerteza do futuro, mas também a falta de estu-
do sobre o passado. No presente ano comemora-se 
o centenário do início da Primeira Guerra mundial. 
o conflito deve ser lembrado, e analisada a sua 
evolução, à luz do pensamento contemporâneo, 
em que as informações se afirmaram de vital impor-
tância, com forte influência no decorrer das ope-
rações militares. deram uma nova abordagem e 
reconhecimento por parte de um elevado número 
de nações, originando vários serviços de informa-
ções nacionais. Com isto, importa salientar certas 
transformações, desde 1914 até à atualidade.

Primeira Guerra Mundial

a Primeira Guerra mundial (1914-1918) assistiu 
a um conjunto de batalhas e confrontos táticos 
lineares, em que o fogo e a proteção assumiram 
predominância sobre o movimento – era uma 
guerra de atrição. a Guerra de Trincheiras, como 
ficou conhecida, onde se presenciou a capacida-
de de colocar grandes “massas” na frente de com-
bate e o avanço tecnológico do poder de fogo, 
originaram comportamentos táticos rígidos, onde 
a defesa se assumia como forma de combate mais 
robusta. Naquele momento, todas as estruturas 
organizacionais de informações estavam orienta-
das para a guerra. a maioria dos resultados apre-
sentados apenas operacionalizavam informações 
concretas, ou seja, essencialmente de âmbito mi-
litar e com fins úteis para aspetos táticos (suporta-
das por informações físicas – reconhecimento).
a operacionalização do ciclo de produção de in-
formações (orientação do esforço de pesquisa, 
pesquisa, processamento e disseminação) apre-
sentava-se de forma indutiva, sequencial, contí-
nua e direcional. a necessidade deste modelo 
simplificado, de cariz convencional, surge com a 
necessidade de obter respostas (hipóteses), pe-
rante a necessidade de resolver um problema, 
apresentado por uma pergunta (necessidade), 
contribuindo para o processo de decisão do co-
mandante.
após entrarem em conflito, em 1917, os norte-
americanos desenvolveram de forma significativa 
toda a sua estrutura de informações, sob a coor-
denação de um oficial do exército, Ralph Van 
deman. este foi o responsável pela origem dos 
conceitos de informações positivas, recurso a todos 
os meios para aquisição de informações para as 
forças militares, e de informações negativas, en-
quanto atividade que tem como finalidade negar 
informação crítica ao inimigo. identificou, com 
relativa antecedência, a ofensiva de ludendorff, 
ao longo da frente ocidental, em 1918, e o recurso 
à Grande Bertha, a notável peça de artilharia 
de origem alemã que poderia bombardear Paris 

a cento e quarenta quilómetros de distância. a 
França, mesmo antes da guerra, mantinha a ope-
racionalização das suas informações militares 
com um razoável grau de satisfação das necessi-
dades. Neste contexto, sobressaiu o capitão fran-
cês lambling, que obteve de um oficial alemão, 
com o pseudónimo Le Venquer, os pormenores 
do Plano Schlieffen, que definia a estratégia ale-
mã para um conflito militar contra a França, de-
sencadeada com um ataque através da Bélgica – 
desconfia-se que a fuga de informação teve 
origem no próprio schlieffen, pela insatisfação às 
alterações que o plano sofreu contra sua vontade.
No âmbito da pesquisa, durante a guerra, a reco-
lha de informações não constituía problema para 
qualquer dos contendores. estas eram obtidas 
através de prisioneiros de guerra e desertores, 
de recrutamento de agentes, entre outras formas 
de recolha. os reconhecimentos terrestres e aéreos, 
tendo os últimos contribuído de forma significati-
va para o desenvolvimento da imiNT – imagery 
intelligence, revelaram ser atividades bastante 
úteis para a identificação de posições inimigas à 
retaguarda das linhas da frente de combate e de 
colunas de marcha. a siGiNT – signal intelligen-
ce, recorreu ao rádio, tal como ao telégrafo, tec-
nologia que trouxe alteração significativa no de-
correr da guerra, não só na transmissão de 
informação, mas também na forma de pesquisa e 
recolha de dados, envolvendo no processo um 
terceiro elemento para além dos comuns emisso-
res e recetores. a escuta das comunicações do 
inimigo, quando devidamente decifradas, permi-
tia ter conhecimento das suas capacidades e in-
tenções, e reagir de forma adequada. a recolha 
em fontes abertas, osiNT – open source intelli-

gence, teve alguma dificuldade em se afirmar, não 
pela falta de atividade de pesquisa e recolha, mas 
pela dificuldade de processamento, disseminação 
e consequente influência em tempo oportuno.

Da segunda Guerra Mundial
à Guerra Fria

após um período de paz instável tem início, em 
1939, a segunda Guerra mundial, na qual a tática 
de manobra assume especial relevo, dando origem 
à supremacia do fogo e movimento em detrimento 
do combate linear verificado na Guerra de Trin-
cheiras. a versão Schwerpunkt (ponto focal, onde 
deve ser exercido o esforço principal), um dos 
elementos do conceito militar alemão, era supor-
tada pelas informações, principalmente na dece-
ção e obtenção da surpresa. Nesse momento, as 
informações assumem um protagonismo essen-
cial, em que no setor alemão podemos salientar 
o major de infantaria Reinhard Gehlen, que coor-
denou o esforço das informações no setor leste. 
mais tarde, após a derrota alemã, entregou-se, 
numa ação coordenada com outros oficiais de 
estado-maior alemão e ativou, ao serviço dos 
norte-americanos, a então designada organização 
Gehlen que atuou durante o período da Guerra 
Fria.
No âmbito da orientação e a própria pesquisa, a 
siGiNT continuava a ter um papel significativo, 
permitindo aos alemães decifrar as mensagens do 
exército francês (que revelavam a força, posição 
e intenções das unidades francesas e inglesas). 
Por outro lado, os alemães salvaguardavam as suas 
comunicações com elevado êxito e tal proeza era 
devida a um engenheiro de Berlim, arthur scher-
bius, que inventou uma máquina de codificação 

3.39 • Metamorfoses da violência

As informações e as operações militares Anselmo Melo Dias

As informAções e o fAtor surpresA

As informações militares visam a obtenção de dados do ambiente operacional, e principalmente das ca-
pacidades e intenções de elementos hostis, com o intuito de reduzir a incerteza e proteger as forças 
amigas. Estas podem-se classificar em diferentes níveis, de acordo com a finalidade e emprego, a saber: 
(i) estratégicas; (ii) operacionais; e, (iii) táticas.
As informações ao nível estratégico visam proporcionar análises prospetivas e apoiam o processo 
de decisão político-estratégico. Ao nível operacional e tático, apresentam-se como parte integrante 
do planeamento de campanhas, e sua execução, e têm o alcance de uma função de combate. Auxiliam 
o comandante militar na decisão e orientação das operações. No entanto, em todos os níveis verificamos 
uma vertente comum – a surpresa. Enquanto as informações militares ao nível estratégico contribuem 
para evitar a surpresa estratégica, as operacionais e táticas evitam a surpresa tática.
A surpresa é um elemento a considerar nas informações e as vantagens relativas à sua mitigação são 
de um valor inestimável. A surpresa estratégica está relacionada com a possibilidade de ter conhecimento 
dos contornos da ameaça, mas desconhecem-se as suas intenções. Não se define somente ao mais alto 
nível, surge de forma repentina e com um reduzido número de indícios. A surpresa ao nível tático surge 
quando o comandante militar conhece os contornos, capacidades e intenções adversárias, no entanto, 
não sabe onde nem quando a ameaça vai intervir. Assume-se deste modo como elemento preponderante 
no campo de batalha, dificultando a capacidade de a mensurar ao nível dos fatores espaço e tempo.
A minimização da superioridade que a surpresa poderá gerar é garantida pelo alerta oportuno. A superio-
ridade manifesta-se positivamente pelo lado da surpresa, desde a sua deteção até à reação da força opo-
sitora. A este intervalo de tempo chamamos superioridade relativa.
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e descodificação de mensagens, a enigma. Há 
quem defina, como contributo significativo para 
o sucesso da Blitzkrieg, guerra relâmpago dos 
alemães, a contrainformação e quebra dos códi-
gos das diversas comunicações. em oposição, 
inicialmente, o exército britânico teve uma au-
sência de segurança nas comunicações, exceden-
do-se no emprego de códigos de baixo nível 
como o CodeX. após alguns insucessos e preo-
cupações, os britânicos alteraram o seu compor-
tamento, graças ao salto qualitativo que o fator 
tecnológico deu, em que a vigilância e escuta rá-
dio proporcionaram a desencriptação e a inter-
pretação de dados, em que salientamos a superior 
capacidade de análise e processamento de dados, 
tendo conseguido por diversas vezes alcançar o 
alerta oportuno, reduzindo os sucessos alemães.

Com o fim da segunda Guerra mundial e o surgi-
mento da Guerra Fria, sem existir um conflito 
convencional entre os estados diretores dos dois 
blocos, era preciso determinar o que os poten-
ciais adversários faziam ou podiam fazer, numa 
tentativa de reduzir a incerteza e mitigar o impac-
to da surpresa. Na Guerra Fria as notícias eram 
obtidas através da pesquisa técnica, completadas 
pela pesquisa humana ou, mais prosaicamente, 
pela espionagem e revelações dos dissidentes ad-
versos. somente estas permitiam ultrapassar a 
robustez do silêncio, obtendo intenções, planos 
e projetos. desenvolveram-se ainda, extraordina-
riamente, os sistemas e serviços de informações 
dos países pertencentes aos dois blocos (Tratado 
do atlântico Norte e do Pacto de Varsóvia). este 
período foi propício a processar elevados volu-
mes de informação, em que a pesquisa se funda-
mentava em especialistas nas diferentes discipli-
nas de informações e o analista se focava nos 

argumentos e problemas, em apoio ao planea- 
mento, formulação e execução de estratégias 
relativas a significados e intenções. o próprio ciclo 
de produção de informações estava, em muito, 
para além de uma forma de obtenção de resulta-
dos práticos, tal como um imperativo epistemo-
lógico. aparentava ser um processo simples, mas 
na realidade começava a apresentar um conjunto 
complexo de atividades.

As informações na atualidade

a atualidade depara-se com uma nova alteração, 
ou mutação, das ameaças, deixando os interve-
nientes de ser apenas estados com vontades anta-
gónicas, passando as ameaças a ser difusas, com-
plexas e multiformes, marcadas pela presença de 
atores não estatais. a forma de combater foi alte-
rada pelo facto de não se identificar facilmente 
quem se está a combater, contribuindo deste 
modo para a complexidade do campo de batalha. 
as alterações não estão direcionadas para a atri-
ção, mas sim para situações morais e mentais, 
sendo, essencialmente, de cariz não convencio-
nal. esta dinâmica tem forte influência na norma-
lização e funcionamento do ciclo de produção de 
informações, face à necessidade de se atuar em 
tempo oportuno. o excesso de sensores e o ele-
vado material (dados) a tratar vieram conturbar o 
processo operacional, dificultando a compreensão 
e visualização do problema, perturbando a natu-
reza e conceção operacional da operação. o de-
senvolvimento tecnológico, aliado ao cariz não 
convencional das operações militares, contribuí-
ram para áreas sombra do ciclo de produção de 
informações. isto exige uma permanente interação 
entre as diferentes fases, tornando-se difícil identi-
ficar onde começa uma fase e termina a outra, não 
exigindo uma alteração sequencial de fases, mas 
sim de partilha e relação entre as mesmas. esta 
interação permite acelerar o ciclo de produção 
de informações e o apoio destas na condução 
das operações militares, e a consequente tomada 
de decisão dos comandantes militares, influen-
ciando o moral da população, reduzindo a capa-
cidade de resposta do inimigo e a obtenção do 
fator surpresa. Por diversas vezes, é o próprio ofi-
cial de informações que procura a identificação 
do problema, para num momento e local inespe-
rado encontrar uma possível hipótese (resposta). 

deste modo, a aparente imagem sequencial e 
unidirecional, decorre numa interligação de tare-
fas, em que as fases se sobrepõem e muitas vezes 
coincidem, mantendo uma rede de ligações e cone-
xões, originando um trabalho simultâneo e alea-
tório ao invés do sequencial.
as informações surgem de forma mais abrangen-
te em relação ao passado, aos diversos níveis, do 
estratégico ao tático. são parte integrante do pla-
neamento e, ao nível tático, têm o alcance de 
uma função de combate, garantindo esta o desen-
volvimento de tarefas e sistemas, unidos por uma 
finalidade comum, que permitem e facilitam a 
compreensão do ambiente operacional. as infor-
mações garantem a big picture, ou melhor, a vi-
são estratégica e compreensão tática para se iden-
tificar quais deverão ser as ações a desencadear 
para se atingir as condições decisivas da opera-
ção. suportam o instrumento militar para afetar 
os elementos estruturantes da ameaça, para além 
de outros efeitos coordenados, no âmbito da se-
gurança e desenvolvimento.
Resumindo: apesar de não serem decisivas, as in-
formações são parte integrante das operações 
militares e, uma vez adaptadas, têm capacidade 
para corresponder às actuais exigências operacio-
nais. as informações surgem como fator impul-
sionador das operações militares, operacionaliza-
das pelo ciclo de produção de informações, em 
que a atualidade não coloca em causa a arquitetu-
ra do próprio ciclo, mas da sua rigidez e capacida-
de de atuar com problemas mal estruturados e 
complexos com que o ambiente operacional con-
temporâneo se depara. n

[...] as informações são parte 
integrante das operações 
militares e, uma vez 
adaptadas, têm capacidade 
para corresponder às actuais 
exigências operacionais.
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Nos aNos oiteNta, ao teorizar-se sobre as ge-
rações dos conflitos, pretendeu-se uma análise 
que englobasse o impacto da inovação tecnológi-
ca na evolução da violência. esta inovação tem 
influenciado o pensamento estratégico e político, 
os atores e a sua atuação no conflito, as tácticas 
e a escolha dos alvos, gerando novas ameaças, 
carentes de soluções, algumas incitadoras da ino-
vação tecnológica, num ciclo de difícil interrupção.
Hoje não é a guerra quem traz as grandes trans-
formações. Parte delas são devidas às inovações 
tecnológicas induzidas pelos conflitos. estudar o 
impacto dessas inovações na violência é um frag-
mento do caminho a percorrer para a reduzir.

A Primeira Guerra Mundial (IGM)
e o princípio do volume dos fogos

Na iGM, o entrincheiramento, por mais de três 
anos, na linha defensiva que ia da suíça ao canal 
da Mancha, conferiu o insucesso ao plano Schlie-
ffen, provando que a atrição, baseada nos fogos 
maciços de artilharia e nas cargas da infantaria, 
não venciam o fogo intenso das metralhadoras e 
as boas organizações de terreno. o imobilismo 
exigia inovação.
Procurou-se, então, a solução nos Carros de 
Combate (CC). os ingleses utilizaram em massa 
a sua inovação: o CC MK 1. Porém, eles atolavam-
se facilmente nos barros, eram vulneráveis sem o 
apoio da infantaria e tinham problemas mecâni-
cos, falhas melhoradas, em 1917, com o MK iV. 
No fim da guerra, surgiram os canhões e espingar-
das anticarro alemães, para anularem esses CC.
Contudo, o impasse das trincheiras subsistia. 
Para o superar os alemães usaram, em 1915, o 
cloro e, mais tarde, em Ypres, o gás iperite, 
também usado pela França e inglaterra. o pri-
meiro foi pouco eficaz, face ao método usado 
no seu lançamento (abertura de depósitos a 
favor do vento) e pelo uso da máscara antigás. 
o segundo era vesicante e mais eficaz, por se 
entranhar nas roupas. o uso dos gases tornou-
se mais eficaz com o lançamento por granadas 
de artilharia. Porém, tal não solucionou o im-
passe referido.
Com o uso em massa dos fogos de artilharia sur-
giram as armas de elevados calibres, como o obus 
alemão Grande Berta de 420 mm, lançando pro-
jeteis de centenas de quilos a nove Km de distân-
cia, ou o famoso canhão de 210 mm, transporta-
do em ferrovia, que atacou, em 1918, a 120 Km, 
Paris. Para bater alvos fortificados, com precisão 
e a curtas distâncias, o britânico stokes, em 1916, 
criou os morteiros. o uso de observadores de ar-
tilharia, usando balões de ar e aviões, explorando 
a inovação das comunicações sem fio, ampliou 
a eficácia dos fogos de artilharia, sem resolver 
o impasse das trincheiras.

os biplanos, na iGM, após a sincronização das me-
tralhadoras com as hélices, passaram a atuar como 
caças, e o combate atingiu a dimensão ar. Mais tar-
de surgiram os bombardeiros, e o combate atingiu 
Londres. também os bombardeiros ingleses Hand-
ley Page atacaram as indústrias e cidades alemãs. o 
avião, no fim da guerra, era uma arma inigualável.
os alemães usaram o submarino para bloquear 
os portos aliados e atacar os transportes navais de 
abastecimentos, violando a convenção de Haia 
quando o faziam contra navios civis. Com a inova-
ção dos tubos lança-torpedos tornaram os sub-
marinos mais eficientes, não necessitando de 
emergir para atacar. os aliados também utiliza-
ram os submarinos na guerra naval.

Na saúde operacional, desenvolveram-se hospitais 
de campanha, métodos cirúrgicos, terapias psicoló-
gicas (p. e. contra o stress pós-traumático) e medica-
mentos antissépticos, que combateram a gangrena.
a iGM evidenciou que os exércitos volumosos 
e as inovações tecnológicas orientadas para uso 
de meios em massa não resolviam os impasses 
das trincheiras.

A Segunda Guerra Mundial (IIGM)
e o princípio da guerra da manobra

entre as duas Guerras Mundiais refletiu-se na forma 
de transpor o impasse das trincheiras. os alemães 
defendiam a solução do uso dos CC e dos aviões. 
o general alemão Von seeckt defendia, ainda, 
o domínio da tecnologia para se superar os limi-
tes impostos pelo tratado de Versalhes ao volume 
do exército germânico. os ingleses gen. Fuller 
e Liddel Hart defendiam o uso com ímpeto dos 
CC, em conjunto com as outras armas, penetran-
do as linhas do inimigo e atacando profunda-
mente, ideia adotada pelos alemães. o gen. rus-
so tujachevski defendia o uso dos CC com 
agressividade, utilizando o fogo, o movimento e 
o efeito da massa, ideia testada pelo Gen. Pávlov, 
sem grande sucesso, no fim dos anos trinta, na 
guerra de espanha. os franceses optaram pelas 
tácticas defensivas, erigindo a linha Maginot. o 
italiano Giulio Douhet sustentava que o avião, 
bombardeando alvos económicos e provocando 
danos no moral, seria a arma do futuro. os eUa 
adaptaram esta ideia, defendendo o avião como 
bombardeiro, tático e estratégico, e como caça. 
Para isso construiu aeronaves e porta-aviões, 

como o Lexington, capaz de transportar setenta 
aviões e de projetar o poder aéreo, prática muito 
usada na iiGM, inclusive pelos japoneses. Po-
rém, na iiGM, a eficácia do avião diminuiu com o 
aparecimento e uso das antiaéreas de calibres 
entre os 20 mm e os 128 mm, em conjunto com 
os radares.
Na iiGM surgiram CC evoluídos, como o russo 
t34, o americano Sherman, ou os alemães Mark 
V (com visão noturna por infravermelhos) e Mark 
VI. estes últimos, apoiados pela aviação, foram 
usados na guerra relâmpago (Blitzkrieg). a Blit-
zkrieg exigiu da alemanha o desenvolvimento da 
infantaria mecanizada e da artilharia autopropul-
sado, esta com peças/obuses de calibres entre os 
100 e 155 mm, no que foi acompanhada pelos 
eUa, inglaterra e a URss. os russos ainda desen-
volveram os foguetes múltiplos, que tinham 
elevada precisão e cadência de fogo. No fim da 
guerra já todos os usavam.

3.40 • Metamorfoses da violência

Das trincheiras aos drones: impacto das inovações
tecnológicas Francisco Xavier de Sousa

O desenvolvimento tecnológico 
dos últimos anos não debelou as 
ameaças das velhas armas, como 
as químicas e biológicas [...] UAV: o Anjo dA Morte

Os drones ou UAV (Unmanned aerial vehicle) 
surgiram nos anos noventa, nos EUA, para obter 
informações no campo de batalha. Tendo sido 
equipados com mísseis de elevada precisão Hel-
fire, os UAV têm atuado no Afeganistão, Iémen, 
Somália e Paquistão. Foram, ainda, usados em 
reconhecimentos, no Kosovo e Iraque.
Os UAV alteraram a forma como se combate na 
guerra ou o crime, desumanizando e impessoali-
zando a ação. Hoje, o operador manobra remota-
mente o UAV, de uma forma simples, fria e 
mecânica, a longas distâncias de onde atua, sem 
preocupações com as vítimas, o seu número ou 
a legitimidade dos alvos.
Os UAV têm ditado o enterro dos santuários dos 
terroristas e decapitado organizações crimino-
sas, mas com vítimas colaterais, pois os atores 
visados têm-se integrado com o povo, esperando 
ter neles um escudo protetor.
Hoje discute-se a legitimidade dos ataques com 
UAV contra um ator, mesmo que não seja possí-
vel utilizar outros meios para o deter. Contudo, 
cerca de 76 países têm programas de desenvolvi-
mento ou já possuem UAV, pensando-os, até, 
como armas de dissuasão. Alguns privilegiam-
nos, pois reduzem custos financeiros, aumentam 
as opções estratégicas, evitam a necessidade de 
acordos para o emprego das Forças e reduzem 
os riscos de vítimas nas suas hostes, o que dimi-
nui a crítica e a pressão social nos seus países. 
Porém, a própria sociedade americana, a par 
das de outros países, tem discutido a legalidade 
do uso dos UAV como armas, mesmo que seja 
contra líderes ou operacionais da Al Qaeda. Têm 
surgido, assim, pedidos para que o uso dos UAV 
seja internacionalmente regulamentado. En-
quanto não o é, a controvérsia irá continuar. Mas 
também o uso dos UAV e os seus efeitos.
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o lançamento aliado de 3.000 toneladas de bombas 
sobre Dresde, vitimando mais de 90.000 alemães, 
levou a alemanha a desenvolver, para combater a 
inglaterra no seu solo, as bombas voadoras V1 e V2, 
percursoras dos mísseis. a primeira, usada em 1942, 
foi facilmente neutralizada no ar ou na sua base 
de lançamentos, pelos caças ingleses. Já a segunda, 
guiada por meio rádio, alcançava a velocidade Mach 
4 e alcances de 400 Km, levando o pânico a Londres. 
Porém, eram caras e pouco precisas.
No combate naval, teve sucesso o submarino dota-
do com o schnorkel, que o libertava de vir tantas 
vezes à superfície, mas também o avião dotado de 
torpedo, este desde que a Royal Navy contribuiu, 
em 1941, para a destruição do couraçado alemão 
Bismarck, que pretendia atacar Brest.
a arma nuclear foi a invenção mais negra do con-
flito. o seu uso foi o grito final contra uma guerra 
funesta e marcou o antes e o depois. Neste desen-
volveram-se estratégias para o seu uso e a sua 
contenção. Hoje, a tecnologia nuclear é também 
usada em fins dignos, mas com o anátema do 
martírio de Nagasaki e Hiroshima.
a iiGM foi a afirmação da supremacia da indústria 
da guerra e enquadrou uma geração polemológi-
ca caracterizada pelo movimento.

Da Guerra Fria aos nossos dias

a esperança, induzida pelo fim da iiGM, na paz 
e prosperidade, rapidamente deu lugar ao choque 
de Blocos. Nascia, algures entre 1946-1948 a Guer-
ra Fria, sob a ameaça da arma nuclear. esta, no 
dizer do presidente americano truman, não era 
uma arma qualquer. tinha sido criada e usada, 
mas para jamais poder voltar a sê-lo. Porém, as 
potências aspiram a possuí-la, para terem voz 
no palco internacional. os eUa adquiriram-na 
em 1945, a URss em 1949, a inglaterra em 1952, 
a França em 1960, a China em 1964, tendo todos 
assinado, em 1968, o tratado de não proliferação 
nuclear. também o Paquistão, a Índia e israel 
a têm, sem ser signatários desse tratado. a arma 
definitiva passou a ser a arma da dissuasão, face à 
ameaça da resposta mútua. isso levou à inovação 
tecnológica, como forma de superiorização na 

guerra de Blocos. assim, nos anos sessenta e se-
guintes, a URss, tendo vantagem em mísseis ba-
lísticos intercontinentais (MBi), aumentou o vo-
lume das suas armas nucleares, das suas Forças 
e dos misseis balísticos lançados do mar (MBLM). 
também os eUa deram importância aos MBLM, 
inovando, ainda, nos mísseis balísticos lançados 
de bombardeiro (MBLB).
a impossibilidade do confronto nuclear fomen-
tou as guerras convencionais limitadas e as guer-
ras revolucionárias. as primeiras privilegiaram 
a evolução tecnológica de efeitos controlados. as 
segundas preferiam as armas ligeiras, de fácil uso 
e aquisição, e os mísseis portáteis antiaéreos, que 
mudaram rumos nas guerras.
Durante a Guerra Fria houve quatro inovações 
marcantes para o futuro, a saber:
• o computador: o primeiro (o eNiaC) surgiu nos 
eUa, em 1946, tinha 32 toneladas e processava 
2.000 operações por minuto, destinando-se a cál-
culos balísticos de artilharia;

• a internet: foi apresentada em 1972, sob o 
nome de aRPaNet, por uma agência do Departa-
mento de Defesa dos eUa, para proteger a infor-
mação crítica do país de ataques da URss. em 
1983, surgiu a internet atual, ficando acessível ao 
público em 1990. Hoje é usada para diversos fins, 
mormente como arma cibernética;
• a tecnologia espacial: a sua aplicação, desde os 
anos sessenta, aos mísseis convencionais ou nu-
cleares;
• a tecnologia GPs: conferiu aos mísseis, e bom-
bas de gravidade, maior precisão.
a operação Desert Storm (1991), foi um palco 
da inovação americana, onde atuaram os mísseis 
Tomahawk, os aviões invisíveis F-117A, os heli-
cópteros Apache, os CC Abrams e os mísseis Pa-
triot. Foi um confronto da tecnologia (dos eUa) 
com a massa (o exército iraquiano possuía 
900.000 militares), do material americano com 
o soviético. o sucesso dos eUa resultou do seu 
investimento na inovação, iniciado após a guerra 
do Vietname. tal permitiu-lhe reduzir, entre 1991 
e 2001, as suas Forças em 600.000 militares e que, 
na última guerra eUa-iraque, este fosse dominado, 
com poucos efetivos, em 26 dias.
o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos 
não debelou as ameaças das velhas armas, como 
as químicas e biológicas, havendo exemplos re-
centes do uso destas (na síria).
o advento de novos atores de violência armada, 
como os terroristas e criminosos, colocou a dúvi-
da sobre o dogma da tecnologia como solução 
para a redução das Forças e vítimas, pois a simpli-
cidade das suas tácticas (p. e. atacar com um avião 
comercial as Twin Towers) ou das armas que 
usam (p. e. a Kalashnikov na somália, em 1993) 
têm posto em causa as supremacias inovadoras. 
sinais dos tempos. n
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Emprego de armas químicas. Fonte: Compilação do autor.

BÉLGICA
Conflito: 1914-1918 IGGM
Autor do ataque: Alemanha
Gás: Cloro (1915) e iperite (1917)

MARROCOS
Conflito: 1921-1926 Guerra do RIF
Autor do ataque: Espanha
Gás: Fosgénio e gás mostarda

LÍBIA
Conflito: Anos 30 Revolta dos Líbios
Autor do ataque: Itália
Gás: Gás mostarda

CHADE
Conflito: 1987 Guerra Líbia contra Chade
Autor do ataque: Líbia
Gás: não identificado. 
(O ataque não foi confirmado)

ETIÓPIA
Conflito: 1935-1936 Invasão da Etiópia
Autor do ataque: Itália
Gás: Gás mostarda

SÍRIA
Conflito: 2011-2013 Guerra civil síria
Autor do ataque: Governo sírio
Gás:  Gás sarin

USBEQUISTÃO
Conflito: 1919 Revolta Basmatchi
Autor do ataque: URSS
Gás: Cloro

IÉMEN NORTE
Conflito: 1966-1967 Guerra Iémen
Autor do ataque: Egipto
Gás: Gás mostarda

IRÃO E CURDISTÃO
Conflito: 1980-1988 Guerra Irão-Iraque
Autor do ataque: Iraque
Gás: Gás mostarda, cianeto e sarin

CHINA
Conflito: 1938-1942 Invasão da China
Autor do ataque: Japão
Gás: Gás mostarda (1934 e 1937-1942)

JAPÃO
Conflito: 1994 e 1995
Autor do ataque: Seita Aum
Gás: Sarin

VIETNAME
Conflito:1961-1967 Guerra do Vietname
Autor do ataque: EUA
Gás: Agente laranja e Trioxine

Inovação
Ano de ocorrência

EUA URSS

Bomba nuclear 1945 1949

Bombardeiro de longo alcance 1948 1955

Caça supersónico 1953 1953

Bomba de hidrogénio 1952 1955

Submarino nuclear 1954 1958

Submarino nuclear
com mísseis balísticos 1960 1960

Lançamento do primeiro
satélite artificial 1958 1957

MBI testado e disponível  
para ser usado 1960 1959

MBLM testado e disponível 
para ser usado 1960 1957

Primeiro homem no espaço Maio 1961 Abril 1961

Primeira missão à Lua
com tripulação humana 1969 -

MBI armado com cabeças 
múltiplas 1970 1975

Míssil cruzeiro estratégico 1976 1979

MBI de precisão 1980 1985

Armas antissatélite 1963 1968

ritmos de inovação tecnológica. Fonte: Autor.
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seu doutoramento em Janeiro: o seu tema é a utopia numa óptica de análise semiótica 

de discurso. Tem estudado profundamente as sociedades coloniais e pós-coloniais, 

sobretudo, os casos africano, americano e indiano.

Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), possui diploma em 

Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim (FU Berlin). Foi pesquisador do Observatório 

Político Sul-Americano (OPSA-UERJ), trabalha na área de TI e é associado como pesquisador ao 

Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais (NUPRI) da Universidade de São Paulo (USP).

Licenciada em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra (FEUC). Mestre em Direitos Humanos e Democratização pelo European 

Inter-University Center for Human Rights and Democratization (Veneza). Doutorada em 

Política Internacional e Resolução de Conflitos pela FEUC, onde é Professora auxiliar. 

Investigadora do Núcleo de Estudos para a Paz do Centro de Estudos Sociais.

Professor Titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e 

Pesquisador Nível 1 do CNPq.

Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Cambridge e Doutor em 

Sociologia pela USP. É professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília 

(UnB). Foi Presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais (2005-2007) 

e Diretor do Instituto de Relações Internacionais da UnB. Publicou em 2012 o livro 

Economia e Política das Relações Internacionais.

Doutoranda em Teoria Jurídica e Política das Relações Internacionais, Mestre em Relações 

Internacionais e Estudos Europeus, Universidade de Évora. Coordenadora do Curso 

Superior de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações 

Internacionais e docente de Direito Internacional I e II em Luanda.

Licenciado em Economia pela Universidade Agostinho Neto em Luanda e Mestre em 

Estudos Africanos pelo ISCTE-IUL (Lisboa). Foi Membro do Governo Angolano onde, 

durante a década de 1990, assumiu várias pastas ligadas à direção da economia. 

Dedicou-se à docência a partir do início da década passada. É Diretor-Geral do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, em Luanda.

PhD pela Universidade de Munique (Alemanha). Professor titular (catedrático) de Teoria 

da História e História Contemporânea na Universidade de Brasília. Pesquisador 1 do 

CNPq (Brasil). Publicações nas áreas de Teoria da História, História da União Europeia, 

História política internacional contemporânea. Presidente da Sociedade Brasileira de 

Teoria e História da Historiografia.

Doutora em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa 

de Lisboa. Mestre em Estudos Europeus pela University of Reading e Mestre em Políticas 

Internacionais pela Université Libre de Bruxelles. Investigadora Integrada no OBSERVARE 

(Universidade Autónoma de Lisboa) e colunista regular no diário OJE (O Jornal Económico).

Professor Assistente de Relações Internacionais junto ao Centro de Integração do Mercosul 

da Universidade Federal de Pelotas. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Mestre e Doutorando em Relações 

Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
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Advogado e Empreendedor Social. Mestrado em Direito Internacional, ex-assessor do 

Primeiro-Ministro Xanana Gusmão, e co-fundador e director da ONG Timorense Empreza 

Diak.

Doutor em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra (FEUC). Diploma de Estudos Avançados em Política Internacional e Resolução 

de Conflitos (2007). Licenciado em Relações Internacionais FEUC (2005). Professor do 

Departamento de Relações Internacionais da UAL e professor convidado da Universidade 

ORT do Uruguai. Investigador integrado do OBSERVARE.

Coronel Tirocinado de Cavalaria. Licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar. 

Habilitado com o Curso de Promoção a Oficial General e o Curso de Estado-Maior. 

É Mestre em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais e está 

habilitado com o Curso de Auditores de Defesa Nacional. É investigador do OBSERVARE.

Economista. Docente do Instituto Politécnico de Leiria.

Investigadora associada do OBSERVARE. Doutoranda em Relações Internacionais  

na FCSH/UNL. Mestre em Ciência Política/Relações Internacionais pelo Instituto  

de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. MBA no Rensselaer Polytechnic 

Institute. Licenciada em Engenharia no Instituto Superior Técnico. Investigadora 

convidada no Center for Military and Strategic Studies, Canadá.

Professora Auxiliar no ISCTE-IUL e investigadora do CIES-IUL. Licenciada e mestre 

em Sociologia pelo ISCTE-IUL e doutora em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto 

Universitário Europeu. Subdirectora do Instituto da Defesa Nacional entre 2010/2012. 

Áreas centrais de interesse e investigação: Forças Armadas e Sociedade, Segurança e 

Defesa, Sociologia do Género, e Metodologia das Ciências Sociais.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Mestre 

em Economia Internacional pelo ISEG. Docente na UAL. Assessor do Banco de Portugal, 

no Departamento de Reservas e Mercados. Foi Administrador e Diretor Executivo da CP 

Carga, SA e Presidente da Comissão Executiva da Invesfer SA, uma empresa do Grupo 

REFER. Colaborador em revistas e anuários na área da economia.

Investigador do ICPOL – Centro de Investigação e docente do Instituto Superior de 

Ciências Policiais e Segurança Interna. Docente convidado do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa.

Doutorando e Mestre em História, Defesa e Relações Internacionais (ISCTE-IUL e Academia 

Militar). Licenciado em Antropologia (ISCTE-IUL). Auditor de Defesa Nacional (IDN).

Chefe de Equipa Multidisciplinar do Centro de Estudos e Investigação, Instituto da Defesa 

Nacional. Doutorada em Ciência Política.

Mestre em Ciência Política (opção: Relações Internacionais e Política Comparada) pela 

Universidade de Ohio, dos Estados Unidos de América. Docente de Relações Internacionais 

no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais de Luanda, e de Ciência 

Política no Instituto Superior João Paulo II da Universidade Católica de Angola.
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Tenente-coronel da Força Aérea na Reserva. Mestre em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas 

Relações Internacionais pela UAL. Licenciado em Relações Internacionais pela UAL. Pós-graduado 

Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais pela UAL. Investigador do 

OBSERVARE da UAL. Doutorando em História, Defesa e Relações Internacionais no ISCTE-AM.

PhD pela Universidade de Birmingham, Inglaterra, e Professor Titular de Relações 

Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Foi negociador brasileiro da área 

educacional do Mercosul entre 1993 e 1995.

Doutor e Agregado em História pela FCSH da UNL. É, atualmente, Catedrático da UAL e 

Presidente do Conselho Científico. Como livros publicados (12) destacam-se O Desembargo 

do Paço (1750-1833), O Ministério das Finanças (1801-1996), O Terramoto Político 

(1755-1759), Dicionário dos Desembargadores (1640-1834). Recebeu o Prémio de Mérito 

Académico da Fundação Fernão de Magalhães (1996 e 1997). Investigador do OBSERVARE.

Doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, com especialização 

em Estudos Europeus. Professora Auxiliar em Relações Internacionais na Universidade de 

Coimbra e Investigadora do Centro de Estudos Sociais. Os seus interesses de investigação 

centram-se na política externa e de segurança europeia e no espaço pós-soviético.

Professor Catedrático e Director do Departamento de Relações Internacionais da 

Universidade Autónoma de Lisboa, Director da unidade de investigação OBSERVARE, 

do anuário JANUS e da revista científica JANUS.NET, e-journal of International Relations. 

Foi Vice-Reitor da Universidade Autónoma de Lisboa entre 1992 e 2009.

Professor Associado na UAL e Professor Convidado no IESM, no IDN e na Middle 

East Technical University da Turquia. Coordenador Científico do OBSERVARE. Director 

Adjunto da revista científica JANUS.NET, e-journal of International Relations. Foi 

investigador da NATO. Doutorado em Relações Internacionais (FEUC). Mestre em 

Estratégica (ISCSP). Licenciado em Relações Internacionais (UAL).

General. Foi Professor no IAEM, Conselheiro Militar na Delegação Portuguesa na NATO 

e na UEO, Comandante da EPE, Representante Nacional no SHAPE, Diretor do IDN, 

Comandante da Logística do Exército, CEME e CEMGFA. É Professor convidado na 

Universidade Autónoma de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa. Investigador 

do OBSERVARE. Autor de numerosos estudos e artigos sobre Segurança e Defesa.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Doutorado 

em Economia pela Universidade de Paris-X. Docente no ISEG-UTL. Docente visitante 

da Universidade de Orléans (França) e da Universidade Federal da Paraíba (Brasil). 

Investigador do OBSERVARE e subdirector do anuário JANUS. Director do Departamento 

de Ciências Económicas, Empresarias e Tecnológicas da UAL.

Licenciado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica 

de Lisboa (ISCSP-UTL), Mestre (University of Aberystwyth) e doutor (ISCSP-UTL) em 

Relações Internacionais. É docente do ISCSP da Universidade de Lisboa onde dirige, 

desde 2010, o Observatório de Segurança Humana (OSH).

Juiza Desembargadora, licenciada em direito pela Universidade Livre de Lisboa. Auditora 

de Justiça no Centro de Estudos Judiciários. Pós-Graduada em Direito do Trabalho pela 

Universidade de Coimbra. Habilitada com o Curso de Defesa Nacional e o Curso de 

Gestão Civil de Crises pelo Instituto da Defesa Nacional.
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Doutor em Política Internacional e Resolução de Conflitos na Universidade de Coimbra. 

Mestre em Direito Internacional e Licenciado em Direito. Professor convidado na 

UAL e na Universidade Aberta. Investigador na área da justiça penal internacional no 

OBSERVARE. Conselheiro jurídico no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Delegado a 

diversas organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas.

Doutor pela London School of Economics and Political Science. MPhil (Economia e 

Estratégias do Desenvolvimento) no Institute of Development Studies – IDS, Universidade 

de Sussex. Licenciatura (Jurídico-Económica) pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa. Investigador no OBSERVARE. Membro de diversas redes de investigação 

internacionais tais como o UE-ISIS/ASEAN+3, ECAN e MedAsia CNRS.

Doutorada em Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Mestre em 

Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Lisboa. Licenciada em Estudos 

Internacionais pela Universidade Central da Venezuela. Professora Auxiliar na UAL desde 

1995. Investigadora do OBSERVARE. Desempenhou funções de Consultoria e Gestão de 

bolsas, no SEB / Fundação Calouste Gulbenkian, entre 2001 e 2007.

Licenciado em Ciências Militares Navais pela Escola Naval, pós-graduado em Estratégia 

pelo ISCSP, mestre em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais 

pela UAL e doutorando em Administração Pública no ISCSP. Desempenha funções de 

docência no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM) na área de Administração.

Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political 

Science, Reino Unido. Professora Auxiliar de Relações Internacionais da Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa. Investigadora e 

membro do Conselho Científico do Instituto Português de Relações Internacionais 

(IPRI–UNL).

Doutor em Ciência Política (2012) pela Universidade Nova de Lisboa com a tese Aqui 

sopram os ventos da Europa. Os governos portugueses perante o federalismo e a 

integração europeia (1960-2002). Licenciado em História (2004) pela Universidade de 

Coimbra. Investigador integrado do OBSERVARE. Investigador do Observatório Político, 

do Centro de História da Cultura e do CIDLeS.

Oficial do Exército Português. Mestre e Licenciado em Engª Electrotécnica e 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Doutorado em Ciências da Informação 

pela Universidade Complutense de Madrid. Coordenador Científico e Docente do 

Mestrado em Guerra de Informação da Academia Militar. Membro do CINAMIL, 

Sócio da Revista Militar, da Sociedade de Geografia de Lisboa e Sócio Fundador da 

CIIWAC.

Capitão-tenente. Oficial da Marinha. Comandante do navio hidrográfico NRP D. Carlos I. 

Mestre em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais.

Doutorado em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP/UTL) e Professor Auxiliar do ISCSP/Universidade 

de Lisboa.

Mateus Kowalski

Miguel Santos Neves

Nancy Gomes

Nuno Duarte Ramos

Patrícia Daehnhardt

Paulo Carvalho Vicente

Paulo Viegas Nunes 

Pedro Silva Barata

Pedro Fonseca

Colaboradores



169

Oficial general reformado. Na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

instalou e leccionou a cadeira de Geopolítica e Geoestratégia. Conferencista colaborador 

no IDN e UAL. Autor e co-autor de muitas dezenas de livros e trabalhos sobre geopolítica 

e geoestratégia, estratégia e conflitos, 25 de Abril e descolonização.

Licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa. Mestre 

em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia 

e Gestão. Docente na UAL. Jornalista da TVI. Director Adjunto do Curso de Ciências da 

Comunicação.

Doutorado em Relações Internacionais – Política Internacional e Resolução de Conflitos 

e actualmente Investigador Associado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra.

Chefe do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP). Professor do Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP).

Licenciada em Relações Internacionais e Mestranda em Estudos da Paz e da Guerra 

na Universidade Autónoma de Lisboa. Assistente no Departamento de Relações 

Internacionais e no OBSERVARE da UAL.

Freelancer. Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes (FBA-

UL). Integrou a equipa de designers da Media Capital Edições no desenvolvimento 

das publicações e campanhas de marketing do grupo. Foi responsável pelo design e 

packaging dos produtos/campanhas do Grupo Rui Romano. Foi designer da MiniSom - 

Grupo Audionova Internacional, numa forte interacção com Marketing Directo.

Departamento de Economia, ISCTE Business School – Instituto Universitário de Lisboa. 

Gestor Científico no Cyted, Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o 

Desenvolvimento. Membro da Direcção do Obercom, Obervatório da Comunicação. 

Co-director do Curso de Especialização em Políticas Públicas para a Segurança e Defesa 

Nacional.

Doutorada em Direito Internacional Público, Universidade de Saarland, Alemanha. 

Professora no Mestrado em Relações Internacionais e investigadora do OBSERVARE da 

UAL. Professora Convidada no Mestrado em Direito e Segurança e Colaboradora do 

CEDIS (FDUNL). Os seus interesses de investigação centram-se nas temáticas do direito 

internacional público e europeu, segurança, defesa e organizações internacionais.

Professora Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra e 

Investigadora do Centro de Estudos Sociais. Doutoramento em Política e Estudos 

Internacionais na Universidade de Cambridge. Actualmente desenvolve um projecto de 

pós-doc sobre intervencionismo internacional financiado pela Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia e é Visiting Fellow na Universidade de Westminster em Londres.
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JANUS

Deus ambivalente de dois rostos contrapostos,

de origem indo-europeia e um dos mais antigos

de Roma. Deus das transições e das passagens,

assinalando a evolução do passado para o futuro,

de um estado a outro, de uma visão a outra,

de um universo a outro, deus das portas. Preside

aos começos. O primeiro mês do ano (Janeiro,

Janua, Januaris: a porta do ano) é-lhe consagrado.

Guardião das portas, que ele abre e fecha,

tem por atributos a varinha do porteiro e a chave.

O seu duplo rosto significa que ele vigia tanto

as entradas como as saídas, que olha tanto para

o interior como para o exterior, para a direita

e para a esquerda, para a frente e para trás, para

cima e para baixo, a favor e contra. Os seus santuários

são sobretudo arcos, como as portas ou galerias

em lugares de passagem.

(segundo o Dicionário dos Símbolos, Teorema, Lisboa, 1994)

Toda a correspondência relativa a este anuário (pedidos, críticas e sugestões) deve ser dirigida a:

OBSERVARE – UAL • Rua de Santa Marta, 56 • 1169-023 Lisboa

janusonline.pt
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